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చరథ భికకవ చారికళ
బహుజన హితాయ,

బహుజన ససుఖాయ,

లోకానసు కళపాయ-

భావళ: భిక్షువలారా! నడససూత్త పోళడి, అశేష జనసుల మేలసుకోసళ, జనసులళదరి దసు:ఖానన్న పోగొటక్టళదసుకు, 

లోకళ పటల కరసుణతో మసుళదసుకు సాగళడి!

ఏ వదళబసు పఠళచె లసూత? భసుజళగళబే శాసత్తస్త్రమసులసూచె? తా-

నే విదాద్యా భద్యాసనళబొరర్చె కరి? చెళచేమళతత్తస్త్ర మసూహిళచె? బో-

ధావిరార్భావ నిదానమసుల్ చదసువలయద్యా? కావ! నపాద సళ-

సేవాసకత్తయె గాక జళతసు తతికన  శ కాళహసత్తశశ్వరా!!

భావళ: శ కాళహసత్తశశ్వరా! లసూత (సాలీడ) ఏ వదాలసు చదివిళది? భసుజగళ (పామసు) ఏలాళటి 
శాసాత్తస్త్రలసు పఠళచిళది? కరి (ఏనసుగసు) ఏళ చదసువలసు చదివిళది? చెళచసు (కనన్నపప్పి) ఏళ మళతాప్రాలసు 
సాధన చేశాడ? ఈ మామసూలసు చదసువల వలల 'బోధ' (జాజ్ఞానళ) కలసుగదసు కదా, సాశ్వమ? 

పాప్రాణసులకు జాజ్ఞానళ కలలళచేది కేవలళ న పాదాలనసు సేవిళచాలనన్న ఆసకత్త తపప్పి మరేదీ కాదసు!

             - శ పోటసు బాల్ రడిడ, భీమారళ గారి సౌజనద్యాళతో
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నలసుగసురసు మితసుప్రిలసు 
రటిక్టళచిన  ఉతాలహళతో  మళళ్ళీ  చెటక్టకాకడ   వికదళ.  అకకడనన్న  బేతాళానిన్న  భసుజాన  వససుకొని  చెటసుక్ట
దిగబోయడ. అళతవరకూ కదలక మెదలక ఉనన్న బేతాళళ అకసామ్ముతసుత్తగా పాప్రాణళ ఉనన్నదాని మాదిరి ఒళసుళ్ళీ
విరసుచసుకునన్నది. ఏదో ఆలోచనలో ఉనన్న వికదళ ఉలకకపడేటసుల, మాటలడటళ మొదలసు పెటిక్టళది : 
"చసూడ  వికదమ!  ఈ  పప్రిపళచళలో  అళదరసూ  ఎవరిక  వాళళ్ళీ  పెదద్దలసు.  ఊరికే  పేరసుకు  'గసురసువలసు'
అళటసుళటరసుగాన,  ఆ గసురసువలసు  ఇచేర్చె  సలహాలనసు  మటసుకు ఎవశ్వరసూ పటిక్టళచసుకోరసు.  అటలళటి ఓ
నలసుగసురసు పనికమాలన శిషసుద్యాల కథనసు చెపప్పిళది- కులసుససూళబీ అనే పాప. శప్రిమ తెలీకుళడా ఉళడేళదసుకు
నకు ఆ కథ చెబసుతానసు, వినసు " అళటసూ ఇలా చెపప్పిసాగళది. 

అనగనగా  ఒక   ఊరిలో  నలసుగసురసు
సేన్నహితసులసు  ఉళడేవారసు.  ఈ  నలసుగసురిలో
ఒకరసు  మేసత్తస్త్ర,  ఒకరసు  చితదకారసుడ,  ఒకరసు
శిలప్పి, ఇక నాలసుగోవాడ పూజారి. 

అయితే పాపళ వళళ్ళీకు సళత వూరిలో పని
లేకుళడా అయిద్యాళది.  దాళతో  "ఉనన్న ఊళళ్ళీ 

బదతకట ళ అనే యోగ ళ అళదరికీ  ఉళడదసు-
మనకు  ఇకకడ  నపేప్పిటటసుల  లేదసు.  వరే
ఎకకడికకైనా  పోతే  నయళ"  అనాన్నడ
పూజారి.  

"ఎకకడకైనా  పెదద్ద  పెదద్ద  పనసులసు  జరిగ  చోట
ఉళడాల.  రాజుగారసు  గొపప్పి  నిరామ్ముణాలసు

కొతత్త బేతాళళ

కొతత్త బేతాళళ



కొతత్తపలల                                                              6                                                         ఏపప్రియల్  2016

చేపటసుక్టతసుళటరసు.  అకకడిక వెళత్త మనళదరికీ
పనసులసు చికుకతెకై" అనాన్నడ శిలప్పి.  
"నిజమే-  రాజాసాస్థానళలో  తపప్పి  నేనసు  గీసే
చితాప్రాలకు  గసురిత్తళప  ఉళడదసు-  అకకడిక
వెళాద్దళ" అనాన్నడ చితదకారసుడ. 

"రాజధానిలో  పెదద్ద  పెదద్ద  ఇళసుళ్ళీ
కడతసుళటరసు-  నాకూ  అకకడేదో  పని
దొరకకపోదసు. పదళడి" అనాన్నడ మేసత్తస్త్ర. 

పూజారి నిరర్ణయిళచిన మసుహూరాత్తనిక
నలసుగసురసూ  బయలసుదేరి  రాజధాని  బాట
పటక్టరసు. ఆ రోజులోల  ఇపప్పిటిలాగా బససులలసూ,

ససూకటరసూల  లేవ-  నలసుగసురసూ  అడవి
దారసులోల  నడచసుకుళటసూ  పోసాగారసు.
పగలళతా నడక;  అలసట;  సాయళతదళ ఏదో 

ఒక  పలలలో  బస;  విశాప్రాళతి.  ఇలా  చాలా
రోజులసు సాగళది. దారిలో తిళదామని వాళసుళ్ళీ
తెచసుర్చెకునన్న  సామానలనన్న  దాదాప  ఖాళ
అయిపోయయి.  ఎకకడకైనా  ఏమెకైనా
కొనసుకుకళదామనాన్న  చేతిలో  డబసుబ్బులసు  లేని
సిస్థాతి. 

ఆ  సమయళలో  ఒక  రోజున  వాళసుళ్ళీ  ఒక
అడవిలో  పప్రియణిససుత్తళడగానే  సాయళతదళ
అయిద్యాళది.  దాళతో  వాళసుళ్ళీ  నలసుగసురసూ 
అకకడే  వళట  చేససుకొని,  సమపళలో  ఉనన్న
ఒక  మరిప్రి  చెటసుక్ట  కప్రిళద  కూరర్చెని  భోజనళ
చేసారసు. ఆ సరిక చీకటి పడిళది. 

"అళదరళ  తలా  ఒక  చెటసుక్ట  చసూససుకొని
పడకుళదాళ"  అనాన్నడ పూజారి,  చీకటలక
చసూససూత్త. 
"చెటసుక్ట కప్రిళద పడకుళట అళతే బాబయద్యా,
పెకైకకాకల" అనాన్నడ మేసత్తస్త్ర. 
"అళదరళ  నిదదపోతే  సమసద్యా  కావొచసుర్చె-

కూప్రిరమమృగాలసూ  అవ  వసేత్త  కషక్టళ"  అనాన్నడ
చితదకారసుడ. 

"వళతసులసు  వససుకొని  కాపలా  కాదాద్దళ.

మిగతావాళలళతా నిదదపోవచసుర్చె.  పలలలసు తెచిర్చె
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నెగడ  వసేత్త  ఏ  మమృగాలసూ  రావ.  అది
ఆరిపోకుళడా  చసూససుకుళట  చాలసు"
అనాన్నడ శిలప్పి. 
మొదటి  వళతసు  మేసత్తస్త్రక   వచిర్చెళది.  మేసత్తస్త్ర
మేలసుకుని  వనాన్నడ;  మిగలన  వాళసుళ్ళీ
నిదదపోతసునాన్నరసు.  నెగడ  బాగా
వెలసుగసుతసునన్నది.  కొదిద్దసేపటిక  మేసత్తస్త్రక
నిదదరావటళ  మొదలకైళది.  “ఇటల  ఏమ
చేయకుళడా  ఊరికే  కూరర్చెని  ఉళట  నిదద
మేలసుకోవడళ  కషక్టళ!  ఏదో ఒకటి  చేససుత్తళట
తపప్పి  శరరళ  సహకరిళచదసు  అని  చసుటసూక్ట”
చసూసాడ అతనసు.  అకకడిక దగలరోల  మళచి
మళచి  రాళసుళ్ళీ  కనిపళచాయి.  వాటిని
తీససుకొచిర్చె, పప్రికకనే ఉనన్న వపచెటసుక్ట  కప్రిళద ఒక
చినన్న  అరసుగసు,  దానిపెకైన  మసుదసుద్దగా  ఓ చినన్న
ఇలసుల కటక్టడ అతనసు.  ఆ సరిక తన వళతసు
సమయళ గడిచిళది-  శిలప్పిని నిదదలేప తనసు
పడకునాన్నడ. 

శిలప్పి  చసూసాడ-  మేసత్తస్త్ర  నిరిమ్ముళచిన  ఇలసుల
మసుచర్చెటగానే  ఉళది-  కాన  "పూరర్ణతశ్వ ళ
లేదసు" అనసుకునాన్నడ. "ఖాళగా ఉళట బాగా
లేదసు"  అని  అటసూ  ఇటసూ  చసూసాడ.

దగలరోలనే  ఒక  మళచి  రాయి  కనిపళచిళది.

దానిన్న చెకకటళ మొదలటక్టడ- అదసుర్భాతమెకైన
గణపతి బొమమ్ము ఒకటి తయరకైళది. దానిన్న ఆ
ఇళటిలో  ఉళచాడ.  "ఇపప్పిడ  బాగసుళది"

అనసుకునాన్నడ.  ఆ  సరిక  తనవళతసు
సమయళ  అయిపోయిళది-  చితదకారసుడిని
నిదదలేప, తనసు పడకునాన్నడ. 

చితదకారసుడ చసూసాడ- నెగడ వెలసుగసు-
తసునన్నది.  ఆ వెలసుగసులో  కొతత్తగా కటిక్టన  చిటిక్ట
ఇలసుల,  అళదసులోని  గణపతి  విగప్రిహళ
కనిపళచాయి.  "చాలా  చకకగా  ఉనెకైన్న"
అనసుకునాన్నడ.  "అయినా ఎళత బాగసునాన్న,
రళగసులసు  వసేత్తనే  కదా,  వటిక  అళదళ?!

అపప్పిడిళక ఇవి చాలా చాలా బాగసుళటయి"

అని  తన  పప్రితిభతోటి  వాటిక  అదసుర్భాతమెకైన
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రళగసులసు వశాడ. ఇక దాళతో అతని వళతసు
సమయళ  అయిపోయిళది-  పూజారిని
నిదదలేప తనసు పడకునాన్నడ. 

పూజారి లేచి చసూసే సరిక అకకడో చకకని
చిటిక్ట  ఇలసుల,  అళదసులో  నెలకొని  ఉనన్న
అదసుర్భాతమెకైన  గణపతి,  వాటిక  సజీవతాశ్వనిన్న
ఇచేర్చె  ఆకరర్షణీయమెకైన  రళగసులసు
కనిపళచాయి.  "ఇకనేమి,  ఈ  అడవి
తరిళచిళది!  ఇకకడ  భగవళతసుడ
మసూరత్తభవిళచాడ"  అని  అతనసు  అడవి
పూలసు,  అడవి  పళడల  తెచిర్చె,  రకరకాల
సత్తతాప్రాలతో  పూజలసు  చేయట ళ  మొదలసు
పెటక్టడ. 

అయితే అకకడిక దగలరోలనే ఓ గాప్రామళ ఉళది.

గాప్రామససుత్తలసు  ఉదయనేన్న  అటసుగా  వెళసూత్త
వినాన్నరసు- "ఇదేళదబాబ్బు! ఇకకడేవో  మళతాప్రాలసు
వినిపససుత్తళడాయి?"  అని  అకకడిక  వచిర్చె
చసూసేత్త "రాతిదక రాతిద వెలసిన గణపతి!" ఇళక
అళదరసూ అకకడిక వచిర్చె మొకుకకునాన్నరసు.
మసుచర్చెటగా  ఉనన్న  ఆ  గసుడిన,  పాప్రాణళ
ఉటిక్టపడేటసులనన్న మసూరిత్తన, చకకని ఆ రళగసులీన్న,
పవితద  వాతావరణానన్న  చసూసి  మెకైమరచి

పోయరసు.  వాళళ్ళీని  చసూసి  మసుచర్చెటపడిన
నలసుగసురసు  మితసుప్రిలసూ  "ఇవాలక్టక  ఇకకడే
ఉళడి, రేప ఉదయనేన్న వెళాద్దళ" అని అకకడే
ఆగపోయరసు. 
అయితే  "అడవిలో  వెలసిన  గణపతి"  కథ
ఒకరినసుళడి  ఒకరిక  అళదిళది-  సాయళతదళ
అయద్యాసరిక  ఆ  చసుటసుక్ట  పప్రికకల  ఉనన్న
ఊళళ్ళీనిన్నటి  నసుళడీ  జనాలసు  కుపప్పిలసు
తెపప్పిలసుగా,  తిరనాళళ్ళీకు  వచిర్చె  పడడటసుల
వచార్చెరసు.  అళదరసూ బారసులసు తీరి దేవడిని
దరిరళచసుకునాన్నరసు.  "అయద్యాలసూ,  మరసు
ఇళత  శకత్త  గలవాళసుళ్ళీ-   మరసు  ఇకకడే
ఉళడాల,  కొళతకాలళ"  అని ఎవరిక వాళసుళ్ళీ
పళడల,  తినే పదారాస్థాలసు,  బయద్యాళ,  డబసుబ్బులసు
ఇళకా  ఏవవో  కానసుకలసు  ఇచార్చెరసు
మితసుప్రిలకు.  చీకటి  పడేసరిక  ఆ  పలలల
పెదద్దలళతా  కలసి  వచార్చెరసు-  "మా  ఊళళ్ళీనన్న
మ  వలల  పావనమెకైనాయి.  మరసు  సరేనళట
మేమళదరళ చళదాలసు వససుకొని ఇకకడే ఓ
గొపప్పి  గసుడిని  నిరిమ్ముసాత్తళ.  దానిక  మరే
సారధసులసు!" అనాన్నరసు.  
మితసుప్రిలసు  నలసుగసురసూ  ఒకరి  మసుఖాలొకరసు
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చసూససుకొని, సళతోషళగా సరేననాన్నరసు. 

ఆరోజు రాతిద చకకగా భోళచేసాక,

నలసుగసురసూ  మాట  మసుచర్చెటసుల
చెపప్పికుళటసూళడగా  "..కాన-  నేనెపప్పిడ
గసుడిని కటక్టలేదసు" అనాన్నడ శిలప్పి. 
"నేనసు  ఎనన్నడ గసుడిలో ఉళచే విగప్రిహాలనసు
చెకకలేదసు-  ఇపప్పిడ  ఒకకసారిగా
భవద్యామళదిరప  విగప్రిహాలసు  అనన్న
చెకకమళటసునాన్నరసు-  ఎటలగో  ఏమ.."

అనాన్నడ మేసత్తస్త్ర. 
"ఏదో ఊరికే రళగసులసు వసానసు గాన,  ఇళత
పెదద్ద  నిరామ్ముణానిక రళగసుల నిరర్ణయళ-  నావలల
అవతసుళదా?" అనాన్నడ చితదకారసుడ.  

"సరిగా పూజ చేయలళట నేనసు చదవాలలన
శాసాత్తస్త్రలసు  ఇళకా  ఎనిన్న  ఉనాన్నయో  కూడా

నాకు  తెలీదసు-  అళదసుకని  మనళ  ఒకసారి
మనళ  ఊరిక  వెళళ్ళీదాద్దళ.  మనకు  విదద్యా
నేరిప్పిన  గసురసువలనసు  సళపప్రితిదాద్దళ-  పని
పరళగా  వాళళ్ళీచేర్చె  సలహాలనసు  పాటిసేత్త
తపప్పిలసు జరగవ-" అనాన్నడ పూజారి. 

మితసుప్రిలళదరికీ  ఆ  ఐడియ  నచిర్చెళది.

"ఒకకసారి  మా  పెదద్దలన్న  కలసి  వచేర్చెసాత్తళ-

రాగానే పని మొదలడతాళ.  ఆలోగా మరసు
విరాణాలసు  సేకరిససూత్తళడళడి"  అని  పలల
పెదద్దలకు  చెపప్పి  నలసుగసురసూ  సళత  ఊరసు
చేరసుకునాన్నరసు. 
శిషసుద్యాలసు  చెపప్పిళదళతా  వినాన్నరసు  వాళల
గసురసువలసు. "నసువశ్వ చదివిన సత్తతాప్రాలసు తపప్పి-
కొక్రొతత్తగా  కటిక్టన  మళదిరళ  అభివమృదిద్ధిలోక
రావాలళట  ఫలానా  మళతాప్రాలసు  చదవటళ,

ఈ ఈ తళతసులసు  చేయటళ  తపప్పిని  సరి-

అవనన్న  తెలీకుళడా  నసువశ్వసలసు  పూజలలా
చేసావ?"  కసిరాడ పూజారిక విదద్యా నేరిప్పిన
గసురసువ.  

"గసుడి నిరామ్ముణానికీ, ఇళటి నిరామ్ముణానికీ చాలా 
తేడాలసుళటయి. వాససుత్త లకకలసు ఉళటయి-

నసువశ్వ అనిన్నళట తపాప్పివ!" అనాన్నడ మేసత్తస్త్రక
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విదద్యా నేరిప్పిన గసురసువ. 

"చసుటసూక్ట  పచర్చెని  వాతావరణళ  ఉనన్నపప్పిడ
మసుదసురసు  రళగసులసు  బాగసుళటయి-  నసువశ్వ
అనన్న  తేలక  రళగసులసు  వసావ-  చాలా
వికారళగా  ఉళడి  ఉళటసుళది"  అనాన్నడ
చితదకారసుడి గసురసువ. 

"గసుడిలో  ఉళచే  విగప్రిహానికుళడాలలన
లక్షణాలసు లేశ మాతదళగానెకైనా లేవ,  నసువశ్వ
చెకకన  బొమమ్ములో.  విగప్రిహాలసు  నాటద్యాశాసాత్తస్త్రనిక
అనసుగసుణళగా  కదా,  ఉళడాలలళది?"

అనాన్నడ  శిలప్పిక విదద్యా నేరిప్పిన గసురసువ. 

కొళచెళ  చినన్నబసుచసుర్చెకునన్న  మితసుప్రిలసు
నలసుగసురసూ "మరసూ మాతో రళడి- అళదరళ
కలసి  మళదిర ళ  నిరిమ్ముళచి  వదాద్దళ"  అనాన్నరసు
గసురసువలతో. 

వాళళ్ళీవరసూ  ఒపప్పికోలేదసు-  "లేదసు-  మకు
అరస్థాళ  అయినటసుల  లేదసు.  మమమ్ములన్నడిగతే
అసలసు  ఇటల  సళతగా  పని  చేసేది  ఏదీ
పెటసుక్టకోకళడి.  పోయి రాజుగారి దగలర ఏవెకైనా
చినన్న పనసులసు వెతసుకోకళడి" అనాన్నరసు. 
మితసుప్రిలసు  నలసుగసురసూ  కొళచెళ  సేప
ఆలోచిళచి,  వచిర్చెన  తోప్రావనే  వెనకక  తిరిగ

వెళాళ్ళీరసు.  
సళవతలరళ  తిరిగ  సరిక,  వాళల  సారధద్యాళలో
నిజళగానే  చాలా  గొపప్పి  మళదిరళ  ఒకటి
తయరకైళది.  చసుటసుక్ట పప్రికకల పలలలోలళచే కాక,

ససుదసూరళగా ఉనన్న రాజధాని నసుళడి కూడా,

అనేకమళది  ఆ  గసుడిని,  విగప్రిహానిన్న
దరిరళచసుకునేళదసుకు  వచార్చెరసు.  అళదరసూ
వాళళ్ళీ  పనితనానిన్న,  మళదిర  నిరామ్ముణ
కౌశలానిన్న  మెచసుర్చెకుళటసుళట  మితసుప్రిలసు
"ఇదళతా  మా  గసురసువల  గొపప్పితనమే-

మాదేమ లేదసు" అనేవాళసుళ్ళీ వినయళగా. 

వికదమ కు ఈ కథ చెపప్పిన బేతాళళ  "ఇళతకీ
వికదమ -  అసలసు  ఈ  నలసుగసురసు  మితసుప్రిల
సమసద్యా  ఏళట  నాకు  అరస్థాళ  కాలేదసు.
పనసులనన్న  తపప్పిగా  చేసినవాళసుళ్ళీ,  గసురసువల
మాట వినకుళడా వెనకక  పోయి మళదిర
నిరామ్ముణళ  ఎళదసుకు  తలపెటిక్టనటసుల-
గసురసువలసు చెయద్యామనన్నది అది కాదసు గదా?

ఇకపోతే,  వాళసుళ్ళీ  అనిన్న  తపప్పిలసు  చేసినా
జనాలసు  వాళళ్ళీని  శాలఘళచటళ  ఏమిటి?

పనితనళతో  బాటసు  సరకైన  కళనసు
మెచేర్చెవాళసూళ్ళీ  తగలపోతసునాన్నరనటనిక  ఇది
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ఒక తారాకణళ కాదా?!  చేసేదళతా చేసాక,

మరి  వాళసుళ్ళీ  'ఇదళతా  గసురసువల
గొపప్పితనమే'  అనటమేమిటి?"  అని
అడిగాడ. 

వికదళ  చిరసునవశ్వ  నవిశ్వ  "శిషసుద్యాలకు  విదద్యా
గరపటళ, వాళళ్ళీ పనిలో తపప్పిపప్పిలసు గసురిత్తళచి
చెపప్పిటళ  గసురసువల  ధరమ్ముళ.   ఈ  కథలో
నలసుగసురసు  గసురసువలసూ  తమ  శిషసుద్యాల
తపప్పిలన్న  ఎతిత్త  చసూపటమే  కాక,  సరకైన
మారలదరరనళ  కూడా  చేసారసు.  తెలవెకైన
శిషసుద్యాలసు  తమ  తపప్పిలన్న  ఆ  క్షణళలోనే
గసురిత్తళచారసు;  సరకైన  పదద్ధితసులేమిట  కూడా

అరస్థాళ చేససుకునాన్నరసు. కనసుకనే ధకైరద్యాళగా వెళళ్ళీ
మళదిర నిరామ్ముణళ చేపటక్టరసు. తమ పని ఎలా
ఉళడాలో  తెలసులకునాన్నరసు  కనసుక  అటసుపెకైన
వాళసుళ్ళీ  మళదిరానిన్న  పూరిత్తగా  శాసత్తస్త్రబదద్ధిళగా
నిరిమ్ముళచి  ఉళటరసు.  అలాళటపప్పిడ  అది
అళదరి  పప్రిశళసలనసూ  అళదసుకోవటళలో 
ఆశర్చెరద్యామేమ లేదసు" అనాన్నడ. 

అలా  వికదళకు  మౌనభళగళ  కలగటళతో
బేతాళళ  అతని  పటసుక్ట  నసుళడి  చటసుకుకన
విడివడి,  మళల  చెటసుక్టకొమమ్ము  మదిక
చేరసుకునన్నది! 

ఆధారళ:  'రాధ  ససూకల్  ఆఫ్  లరిన్నళగ 'లో  8 వ
తరగతి చదసువతసునన్న కులసుససూళబీ పళపన కథ ! 

ఉగాది కవిత!

కొతత్త దసుససుత్తల  ఉగాది
మామిడి తోరణాల ఉగాది
ఆరసు రసుచసుల ఉగాది
తీప రసుచి...తీప రసుచి
అమమ్ము పేప్రిమ తీప రసుచి
చేదసు రసుచి...చేదసు రసుచి
జీవితప బాధలసు చేదసు రసుచి

 పలసుప రసుచి...పలసుప రసుచి
 మనలో మళచి-చెడ పలసుప రసుచి
 కారళ రసుచి...కారళ రసుచి
 జీవితళలోని అవమానాలసు కారళ రసుచి
 ఉపప్పి రసుచి...ఉపప్పి రసుచి
 ఆతమ్ము సకైస్థారద్యామే ఉపప్పి రసుచి
 అనిన్న రసుచసులసూ ఉళటనే ఉగాది పచర్చెడి
 ఇవనన్న కలసి ఉళటనే జీవితళ

"గోరళత దీపాలసు   " జ. అక్షిత , 8వ తరగతి,  ZPHS,  కోగర, రదద్దళ మళడలళ, అనళతపరళ జలాల.
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        రాజకుమారసుడి ఉపాయళ 
రచన: మమృదసుల, ఆరవ తరగతి, రఘసునాథ మడల్ హకైససూకల్, చెకైతనద్యా పరి, హకైదరాబాద-500060 

నాగపర  మహారాజు  భసమ్ముసేనసుడ
దయగలవాడ.  ఆయన  పరిపాలనలో
పప్రిజలళతా ససుఖ  శాళతసులతో జీవిళచేవారసు.
సమసద్యాలేమెకైనా  ఉళట  పప్రిజలసు  రాజుగారి
దరాబ్బురసులో  నివదిళచసుకోవచసుర్చె.  రాజుగారసు
అపప్పిటికపప్పిడ  అధికారసులకు  ఆదేశాలసు
జార  చేసాత్తరసు.  పప్రిజలళదరికీ  అనసువగా
ఉళడేటసుల,  నెలకు  మసూడ  వారాలపాటసు
పప్రితిరోజూ రాజ దరాబ్బురసు జరిగది. 

నాగపరానిక  ఒక  చివరన  దటక్టమెకైన  అడవి
ఒకటి  ఉళడేది.   ఆ  అడవిలో  అనేక
కూప్రిరమమృగాలసుళడేవి. అయినా ఏనాడ అవి
మనసుషసులమదిక వచేర్చెవి కావ. 

అలాళటిది,  ఒక  ఏడాది  వసవి  పాప్రారళభళ
అవతసునన్నదనగా  శివారలలోని  ఒక  గాప్రామ
పప్రిజలసు  దరాబ్బురసుకు  వచిర్చె  "అడవిలోని
ఏనసుగసులసు  మా  పళటపలాలనసు  నాశనళ
చేససుత్తనాన్నయి-  వాటిని  భయపెటక్టళదసుకు
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అవసరమెకైన  డపప్పిలసు,  టపాకాయలసు
తయరసు చేయిళచి ఇపప్పిళచాల" అని మనవి
చేససుకునాన్నరసు. 

భసమ్ము సేనసుడ వెళటనే ఆదేశాలసు ఇచార్చెడ-

"వరిక  అవసరమెకైన  వససుత్తవలనసు
సమకూరర్చెళడి"  అని.  వాళసుళ్ళీ  సళతోషళతో 
వెనసుతిరిగారసు గాన, ఆ సమయళలో  అకకడే
ఉనన్న  మళతిదగారి  మసుఖళ  వివరర్ణళ  అవశ్వటళ
గమనిళచాడ భసమ్ముసేనసుడ. 

వాళసుళ్ళీ  వెళలగానే మళతిదగారిని దగలరిక  పలచి
అడిగాడ-  "మరేదో,  విచారళగా  ఉనాన్నరసు-
అదేమిట  మాకూ  చెబతే  మేమసూ
ఆలోచిసాత్తళ" అని. 

అకకడే  ఉనన్న  రాజకుమారసుడ
ససుళదరసేనసుడ చిరసునవశ్వ నవిశ్వ- "పప్రిభసువల
పరిశీలనా శకత్త అమఘళ. నేనసు, మళతిదగారసు

ఇళతకు మసుళదే మాటలడకునాన్నళ- 

ఏనాడ  లేనిది  ఏనసుగసులసు
పళటపలాలమదిక వచార్చెయళట,  అడవిలో
వాటిక ఏదో  సమసద్యా ఎదసురకై ఉళటసుళది.  గత
సళవతలరళ వానలసు కూడా సరిగా పడలేదసు;
అడవిలోని  మడగసులసు  ఎళడి  ఉళటయి.

నళలకోసళ  అవి  గాప్రామ  పాప్రాళతాలకు  వచిర్చె
ఉళటయి.  ఇపప్పిడ మన వదద్దకు వచిర్చెళది
ఒకక  గాప్రామ  పప్రిజలే-  తశ్వరలో  అనేక
గాప్రామాలవాళళ్ళీకు  ఈ  సమసద్యా  ఎదసురవ-

తసుళది.  మనళ  అళదరికీ  డపప్పిలసు,
టపాకాయలసు  ఇవశ్వలేళ  కదా;  సమసద్యా
మసూలానిన్న సప్పిమృశిళచేటసుల, మనళ తశ్వరలో ఏదో
ఒకటి చేయలల ఉళటసుళది" అనాన్నడ. 

"చసూదాద్దళ.  సమసద్యా  విసత్తమృతి  ఎళత  ఉనన్నదో
మనకు  తెలీదసు.  ఈరోజే  చారసులనసు  ఆ
పాప్రాళతాలకు పళపదాళ.  శివారసు గాప్రామాలలో
ఎనిన్నటిక  ఇటసువళటి  సమసద్యాలసు  ఉనాన్నయో
చసూసి రమమ్ముళదాళ"  అనాన్నడ భసమ్ముసేనసుడ,

గసూఢచారసులకు కబసురళపతసూ. 

ససుళదరసేనసుడి  అనసుమానళ  నిజమేనని
తేలళది  చారసుల  పరిశీలనలో.   శివారసు
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గాప్రామాలనిన్నటిలోనసూ  అడవి  జళతసువల
సమసద్యా  మొదలకై  ఉనన్నది.  పప్రిజలసు  ఎవరిక
వారసు  అడవి  జళతసువలనసు  వటడ-

తసునాన్నరసు;  చళపతసునాన్నరసు.  కొనిన్న  చోటల
పలసులసు,  కొనిన్న  చోటల  చిరసుతలసు,  నకకలసు,
కుళదేళసుళ్ళీ  మరికొనిన్న  చోటల  ఏనసుగసులసు,
ఎలసుకలసు-  ఇలా ఏ ఊరికాఊరసు  సమసద్యాల
వలయళలో చికుకకొని ఉనన్నది! 

రాజుగారసు వెళటనే ఆ గాప్రామాలనిన్నటిలోనసూ
రక్షణ బమృళదాలనసు  ఏరప్పిరచటమే కాకుళడా

"అడవలోల  జళతసువలనసు  బదర  గొటక్టటళ
వలల, వాటి నివాస సస్థాలాలనసు దెబబ్బు తీయటళ
వలల అవి ఊళళ్ళీమద పడతాయి.  అళదసువలల
అడవిలోక  వెళళ్ళీ  వటడరాదసు;  అడవిలో
చెటలనసు  నరకరాదసు;  అడవల  పచర్చెదనానిన్న
నిలప  ఉళచేలా  పప్రివరిత్తళచాల.  మనళ
అడవలనసు  నాశనళ  చేయకపోతే
జళతసువలసు  అకకడే  ఉళటయి"  అని
ఊరసూరా  చాటిళపలసు  వయిళచారసు.
అడవిలో  వాగసులన్న,  వళకలన్న  పరిశీలళచి,

వాననరసు  మడగసులలో  చేరసుకునేళదసుకు
మారాలలనసు  సరి  చేశారసు.  గాప్రామ శివారలలోని
జలాశయలనసు బలోపేతళ చేశారసు. 
ఆ సళవతలరళ వానలసు పడేసరిక అడవలోలని
మడగసులనన్న  నటితో  కళకళలాడాయి.

అటసుపెకైన ఇక గాప్రామాలకు అడవి జళతసువల
సమసేద్యా లేదసు! 

కొతత్తపలల పప్రిళటసు పసత్తకాలనసు ఆన లకైనల ఆరడరసు చేయటళ, చళదాలసు కటక్టటళ ఇపప్పిడ మరిళత 
ససులసువ!  కప్రిడిట్ కారసుడల దాశ్వరానసు, డబట్ కారసుడల దాశ్వరానసు, నెట్ బాద్యాళకళగ దాశ్వరా కూడా 
ఇపప్పిడ కొతత్తపలలకకై  డబసుబ్బులసు చెలలళచవచసుర్చె!  

సళదరిరళచళడి: http://www.instamojo.com/kottapalli
కొక్రొతత్త

సౌకరద్యాళ!
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చెడపకురా, చెడేవ! 
రచన: ఆడప సౌమిత, తొమిమ్ముదవ తరగతి, ZPHS, మసుసాత్తబాద, కరళనగర జలాల -505404 

అనగనగా   ధరామ్మురళ   ఆనే   ఊరిలో
రామయద్యా-భీమయద్యా  అనే  ఇదద్దరసు  మితసుప్రిలసు
ఉళడేవారసు.  రామయద్యాకు భీమయద్యా  అళట
చాలా ఇషక్టళ.  భీమయద్యా మాతదళ  రామయద్యా
దగలర ఉనన్న డబసుబ్బునసు మాతదమే చసూసేవాడ. 

రామయద్యా భారద్యా లక్ష్మిక తెలసుససు,  భీమయద్యా
ఎలాళటివాడో.  కాన  రామయద్యా  ఆమె
మాటలన్న   పటిక్టళచసుకునేవాడ  కాదసు.
మితసుప్రిడిని అమితళగా పేప్రిమిళచేవాడ. 

అయితే రానసు రానసు మితసుప్రిల ఆరిస్థాక పరిసిస్థాతి
దిగజారటళ మొదలకైళది.  దాళతో రామయద్యా
'పటన్ననిక  వలస  పోదాళ'  అనసుకునాన్నడ.

"ఇపప్పిడ  వెళత్త  తన  దగలరసునన్న  కొదిద్దపాటి
డబసుబ్బులతో  ఏదెకైనా  వాద్యాపారళ  మొదలసు
పెటసుక్టకోవచసుర్చె.  తరాశ్వత తరాశ్వత అది కూడా
వలవశ్వకపోవచసుర్చె.." 
అయితే  భీమయద్యా  దానిక  ససేమిరా
ఒపప్పికోలేదసు.  "మన  పలాలసు  ఎటసు
పోతాయి? కావాలళట న పలళ కూడా నేనే
సాగసు చేసి పెడతానసు!" అనాన్నడ. 

రామయద్యా  కుటసుళబళ  పటన్ననిక  వలస
పోయిళది.   భీమయద్యా  అకకడే  ఉళడి
రామయద్యా  పలానిన్న  కౌలసుకు  చేయటళ
మొదలసు పెటక్టడ. "ఖరసుర్చెలసు నసువశ్వ పెటసుక్ట;



కొతత్తపలల                                                              16                                                         ఏపప్రియల్  2016

పలళలో  వచిర్చెన  లాభాలనసు  సమానళగా
పళచసుకుళదాళ" అనాన్నడ. 

పటన్నళలో  రామయద్యా  వాద్యాపారళ  బాగానే
సాగళది.  అకకడ  తనకు వచిర్చెన  కొదిద్దపాటి
లాభాలనసు  కూడా  రామయద్యా  తన  వళతసు
పెటసుక్టబడిగా  భీమయద్యా  చేతిక  ఇససూత్త
వచార్చెడ.  తీరా  పళట  చేతిక  వచేర్చె  సరిక
భీమయద్యా  మొళడి  చెయిద్యా  చసూపళచాడ:

"ఏళ  చెపప్పిమళటవ  రామయద్యా!  వానలే
లేవాయె!  న పలళ అసలసు పళడనే లేదసు!"
అనాన్నడ. 

"అళదరి పళటలసూ బాగానే పళడతసునాన్నయి
కాని నా పళట పళడటలదేమి?"  అని దిగసులసు
చెళదేవాడ రామయద్యా. 
"కొనిన్న  రోజులసు  ధరామ్మురళ  లోనే  ఉళడి
చసూదాద్దళ"  అనన్నది లక్ష్మి,  భీమయద్యా మాటల
మద ఒకళత అనసుమానళగా. 

నిజళగానే వాళసుళ్ళీ ఉనన్న కొదిద్ద రోజులోల పళట
చాలా మెరసుగకైళది.  ఏపగా పెరిగన పళటనసు
చసూసి "ఈసారి మళచి ఫలతాలసు వసాత్తయి"

అని   కొళచెళ  ఆశపడాడడ  రామయద్యా.
తరసువాత భీమయద్యాకు కొళత ఎకుకవ డబసుబ్బు

ఇచిర్చె,  పళటకు అవసరళ అయద్యా పనిమసుటసుల
తెపప్పిళచమని, తనసు పటన్నళ చేరసుకునాన్నడ. 

అయితే  "ఈ సళవతలరమసూ పళట బాగా
పళడలేదసు-  న  పలానిక  ఏదో  అరిషక్టళ
పటిక్టనటసులళది.  సాధనాల వలల కూడా ఫలతళ
రాలేదసు"  అనాన్నడ  భీమయద్యా,  ఒకక  పెకైసా
కూడా  ఇవశ్వకుళడా. 

వాద్యాపారళలో వచిర్చెన లాభాలతో ఈసారి తన
పలళలో  బోరసుబావలసు  వయిళచాడ
రామయద్యా.  పళట ఎలా ఉనన్నదో చసూససుకు-

నేళదసుకు  పప్రితినెలా  ఒకసారి  తనసూ,  లక
ఊరిక రావటళ మొదలసుపెటక్టరసు. 
దాళతో పరిసిస్థాతి కొళత మెరసుగయిళది. పళట
బాగా  వచిర్చెళది.  రామయద్యా,  లక్ష్మి  ఇదద్దరసూ
దగలర  నిలబడి  పళటనసు  నసూరిప్పిళచారసు.
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భీమయద్యా  "ఈసారి న అదమృషక్టళ  బాగసుళది"

అని  మాటవరసకు  మెచసుర్చెకునాన్నడగాన,

డబసుబ్బుల దగలరిక  వచేర్చెసరిక-  "రేప ఇసాత్తనసు-
ఎలసులళడి ఇసాత్తనసు" అని దాటవససూత్త వచార్చెడ.

"చసూసారా,  మ  మితసుప్రిడి  బసుదిద్ధి?!"  అనన్నది
లక్ష్మి.  ఆమె  పోరసు  పడలేక  రామయద్యా
డబసుబ్బులసు  ఇమమ్ముని  భీమయద్యానసు  ఒతిత్తడి
చేయటళ  కొనసాగళచాడ.  మరకవెకైపన
లక్ష్మి భీమయద్యా భారద్యాపెకై ఒతిత్తడి పెళచిళది. 

చివరిక ఒకరోజున భీమయద్యా "నా దగలర
ఎకకడనెకైన్న  రామయద్యా,  డబసుబ్బులసు?!  మళళ్ళీ 
సళవతలర ళ  ఇసాత్తలే"  అనేసాడ.  అయితే
అదే రోజున లక్ష్మి పోయి అతని భారద్యానసుళడి
తమకు  రావలసిన  మొతాత్తనన్నళతా  వససూలసు
చేససుకొచిర్చెళది! 

అపప్పిడ రామయద్యాకు అరస్థామెకైళది- భీమయద్యా
తననసు  ఎళత  మసళ  చేససుత్తనాన్నడో!  లక్ష్మి
చెపప్పిన  మాటనసు  తనసు  మసుళదసుగానే  విని
ఉళడాలలళదని బాధపడాడడ. 

అటసు  తరాశ్వత  భీమయద్యాతో  సళబళధాలసు
తగలళచసుకునాన్నడ.  వరే  పాలేరసునసు  ఒకరిని
పెటసుక్టకొని,  సశ్వయళగా  తన  పళటనసు  తానే
పళడిళచసుకునాన్నడ. 

దాళతో  అటసు  వాద్యాపారమసూ  లాభాలోల
కొనసాగళది;  ఇటసు  పలమసూ  వమృదిద్ధిలోక
వచిర్చెళది.  రానసు  రానసు  రామయద్యా  మళచి
సాస్థాయిక ఎదిగాడ. 

మసళ  చేససూత్త  పోయిన  భీమయద్యాకు
మటసుకు  పెటసుక్టబడి  కరసువౌతసూ  వచిర్చెళది.

కొదిద్ద  సళవతలరాల తరాశ్వత అతని పలళలో
పళటలసు అసలలసు బాగా పళడలేదసు.  తననసు
వదిలేసి  సళతళగా  వద్యావసాయళ
చేససుకుళటసునన్న  రామయద్యానసు   సహాయళ
అడిగళదసుకు  ఇపప్పిడ  అతనిక  మసుఖళ
చెలలలేదసు.  తపప్పి తెలసుససుకొని బాధ అయితే
పడాడడ కాన, ఇపప్పిడిక ఏమి పప్రియోజనళ?!
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పరసుగో పరసుగసు 
రచన:  ఇ.నాగళదద,  ఎనిమిదవ తరగతి,  జడ.ప.హచ.యస.ససూకల్,  కోగర  గాప్రామళ,  రదద్దళ  మళడలళ,

అనళతపరళ జలాల. 

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  ఒక  కుళదేలసు
ఉళడేది.  దాని పేరసు శశకళ.  ఒక రోజున
అది మెలలగా షికారసుకు బయలసుదేరిళది. 

"ఓయ..  శశకళ,  జాగప్రితత్త!  మన అడవిలోక
భలసూలకళ  అని  ఓ  ఎలసుగసుబళటి  కొతత్తగా
చేరసుకునన్నది.  అది  నలాళటి  చినన్న
జళతసువలన్న  చాలానే  ఏడిపససుత్తనన్నదని
వినాన్ననసు"  అనన్నది  చెటసుక్ట  మదసునన్న  కోతి-

మరకటళ మామ. 

"అది ననేన్నమ అనదసులే, మామా! అయినా
నేనసు  ఎకుకవ  దసూరళ  పోనసు"  అనన్నది
శశకళ. 

బొమమ్ముల కథ
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అళతలోనే తడమసుకుళటసూ దాని మదిక వచేర్చెసిళది భలసూలకళ.  వికటళగా నవశ్వతసూ
"దొరికావ!  రళడ  రోజులనసుళడీ  న  కోసమే  చసూససుత్తనాన్ననసు.  ఇవాళళ్ళీ  నా  ఆహారళ
నసువశ్వ!" అనన్నది. 

కుళదేలసు  గజ  గజ  వణికళది.  దానిక  ఒళళ్ళీళతా  చెమటలసు  పటక్టయి.  చేతసులోత్త
విససురసుకోవటళ మొదలసు పెటిక్టళది. గబ గబా ఆలోచిళచిళది.

"నసువశ్వ  ఏ  కుళదేలసు  కోసళ
చసూససుత్తనాన్నవ?  చెమట  పటిక్టన  కుళదేలసు
కావాలా, చెమట లేని కుళదేలసు కావాలా,

నకు?" అని అడిగళది ఎలసుగసుబళటిని. 

"చెమట  పటిక్టళది  నాకళదసుకు?  చెమట
లేని  మళచి  కుళదేలే  కావాల  నాకు!"

అనన్నది భలసూలకళ. 

"మరకైతే ఈ చెటసుక్టనసు ఊప. కొళచెళ గాల
తెపప్పిళచసు.  నినసున్న  చసూసేసరిక  భయళతో
నాకు చెమటలసు పటిక్టపోతసునాన్నయి" అనన్నది
కుళదేలసు,  చెటసుక్టమద  ఉనన్న  మరకటళ
మామకు సకైగ చేససూత్త. 
ఎలసుగసుబళటి  తన  బలళ
చసూపళచసుకుళదామనసుకునన్నది.  కొబబ్బురి
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చెటసుక్ట మొదలసునసు పటసుక్టకొని దబగబా ఊపళది. 

చెటసుక్ట జుయ జుయ మని ఊగళది.  చెటసుక్టమద ఉనన్న మరకటళ మామ కూడా చెయిద్యా
చేససుకునాన్నడ.  

దాళతో  కొబబ్బురి  బోళడాలనన్న  జలజలా
రాలాయి.  మసూడనాలసుగసు  కాయలసు
వచిర్చె నేరసుగా భలసూలకళ తలమదే పడాడయి.

దెబబ్బుకు  ఎలసుగసుబళటి  దిమమ్ము  తిరిగ
పడిపోయిళది. 

తేరసుకునన్న శశకళ  పరసుగో...పరసుగసు!

సాశ్వగతళ!

కొతత్తపలలలో  పలలల రచనలకు పాప్రాధానద్యాత ఉళటసుళది. ఈ పసత్తకళలో దాదాప సగళ కథలసు పలలలసు 
రాసినవి; మిగలనవి పలలలకోసళ పెదద్దలసు రాసినవి.  బొమమ్ములసు  వసిన  వాళసుళ్ళీ   మటసుకు    యసువకులసు. 
పలలలనసు కలవటళ, వాళలతో తెలసుగసులో కథలసు  రాయిళచటళ, బొమమ్ములసు వయిళచటళ, వాళసుళ్ళీ  పళపన 
కథలన్న,  బొమమ్ములన్న  సరిదిదిద్ద  మిగతా పలలలళదరికీ  నచేర్చెటసుల  పసత్తకాలసుగా తయరసు చేయటళ, 

దానికోసళ ఓపెన  సరసుల  ఉపకరణాలనసు వాడటళ, కథలన్న అళదరసూ ఉచితళగా చదసువకునేటసుల  
ఇళటరన్నట్ లో  పెటక్టటళతోపాటసు,  కొనిన్న   పప్రితసులసు  అచసుర్చె వయటళ  మాకు   ఇషక్టళ. అళదరి  మేలసూ  
కోరి  చేసే   ఈ పనిలో  మరసూ పాలసుపళచసుకోళడి.  పలలల  కథల పప్రిపళచానిక   సాశ్వగతళ !

సలవలోల ఏళ చేసాత్తరసు?

కొతత్తపలల సటసుల తెపప్పిళచసుకోళడి!  కథలనన్న చదివెయద్యాళడి! సళతళగా కథలసు రాయళడి!! బొమమ్ములసు వయళడి!! 
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మసుళదసు చసూప
రచన: డి.ఆశ, ఏడవ తరగతి, ప.వి.ఆర. జడ.ప.హచ ససూకల్, గసుళడవారి పలల, అనళతపరళ జలాల

అనగనగా  దటక్టమెకైన  ఒక  అడవి  ఉళడేది.

చాలా  పెదద్ద  అడవి  అది.   పెదద్ద  పెదద్ద  చెటసుల,
రకరకాల  పక్షులతో  అది  ఎపప్పిడ 
కళకళలాడతసూ ఉళడేది.

అళదసులో ఒక పెదద్ద చెటసుక్ట మద  నివసిళచేవి,

నెమల,  చిలసుక,  కోడి.  ఆ మసూడ మళచి
మితసుప్రిలసు. 
ఆ  సళవతలరళ  విపరతమెకైన  ఎళడలసు
కాసాయి.  జళతసువలసు తాప్రాగ నళళ్ళీకు కూడా
సమసద్యాగా ఉళది.  అటలళటి ఆ సమయళలో
దసూరళగా-  అడవిక అటసు పప్రికకన-  దటక్టళగా

పగ వెలసువడటళ గమనిళచిళది నెమల.  

"ఏమిట పగ? మళట కాదసుగదా?!" అనన్నది
అనసుమానళగా. 

"అయిఉళడచసుర్చె..." అనన్నది చిలసుక 
"మన  దగలర  కాదసులే,  పటిక్టళచసుకోకళడి!"

అనన్నది కోడి. 

"కాదసు. వెళళ్ళీ చసూసి రావాల! అది నిజళగానే
మళట  అయి  ఉళడచసుర్చె.  గాల  ఇట
వససుత్తనన్నది.  కొళచెళ  వెచర్చెగా,  కమసురసు
వాసనతోటి ఉనన్నది గాల!" అనన్నది నెమల. 

"కానలే,  అది  మన  వరకూ  వచిర్చెనపప్పిడ
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చసూససుకుళదాళ!" అనన్నది చిలసుక. 

అయినా  నెమల  ఆగలేదసు.  పగ
వెలసువడతసునన్న పాప్రాళతళ చాలానే దసూరళగా
ఉనన్నది.  అయినా అది అకకడి వరకూ ఎగరి
వెళళ్ళీ చసూసిళది. నిలసువెతసుత్త మళటలతో, రేగన
కారిర్చెచసుర్చెతో  అకకడ  అళతా  భీభతలళగా
ఉనన్నది. 

వెనకక  తిరిగ  వచిర్చెన  నెమల  పెటక్ట  బేడా
సరసుద్దకుళటసూ  చిలసుక,  కోడిలతో  అనన్నది:

"మరసు కూడా బయలసు దేరళడి. మనళ ఇక
ఇకకడ ఉళడటళ భదదళ కాదసు. ఏ రోజునెకైనా
మనళ  ఉళడే  ఈ  పప్రిదేశళ  అళతా
తగలబడిపోతసుళది.  ఇకకడ  ఉళట  మనళ,

మన  పలలలసు  అళదరళ  మాడి  మసి
ఐపోతాళ!" అని. 

"అయోద్యా!  అళత  తొళదరేమ  లేదసులేమామ్ము!
సమసద్యా అసలసు ఇకకడి వరకూ రాకపోవచసుర్చె.

మన  పాప్రాళతళ  ఖచిర్చెతళగా  తగలబ-

డతసుళదని  నమమ్ముకమేళటి?  ఊరికే  పలలలీన్న
జెలలలీన్న  వెళట  వససుకొని  కాని  పాప్రాళతాలకు
వలస పోవటళ బరసువ కదా; అళతదాకా వసేత్త
అపప్పిడ చసూడచసుర్చెలే!" అనన్నది చిలసుక.  

"అవనసు.  అసలసు  మన  పాప్రాళతళ  ఏనాడ
తగలబడలేదసు.  ఇపప్పిడ  ఏమ  కాదసు!"
అనన్నది కోడి. 

"లేదసు. నేనసు మాతదళ నిలచేది లేదసు. మా
పలలలన్న  తీససుకొని ఆ కొళడల అవతల ఉనన్న
సరససుల దగలరిక పోతసునాన్ననసు.  మరసూ నాతో
పాట  రావాలని  నా  కోరిక.  రళడి.  కలసి
పోదాళ!" అనన్నది నెమల. 

చిలసుక,  కోడి  కదలలేదసు.  నెమల  గటిక్టగా
నిటసూక్టరిర్చె,  తన  పలలలన్న  తీససుకొని  సరససుల
దగలరిక వెళళ్ళీపోయిళది. 

కొనిన్న  రోజులసు  గడిచాయి.   ఒక  రోజు
సాయళతదళ అవతసుళడగా చిలసుక తన గసూటి
చసుటసూక్ట  నళసుళ్ళీ  చలల,  గబగబా  సామానసుల
సరద్దటళ మొదలసు పెటిక్టళది. 

"ఏమెకైళది?!" అనన్నది కోడి. 
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"అడవి తగలబడతసునన్నది!  మన పాప్రాళతానిక
ఇళకా రాలేదసు  గాన,  అటసు  గసుటక్ట  అవతల
మొతత్తళ  తగలబడతసునన్నది.  రాతిద  ఏదో  ఒక
సమయనిక  మళట  ఇటసు  వచేర్చెససుత్తళది!!

గాల  కూడా  బలళగా  ఉళది.  పద-  పలలలన్న
కదసులసుర్చె!  రళడ  మసూడ  సారసుల  తిరిగతే
తపప్పి  అళదర ళ  అవతలక  చేరసుకోలేళ!

ఇపప్పిటికే ఆలసద్యాళ అయిళది!" అనన్నది చిలసుక
హడావిడి పడతసూ. 

"ఊరసుకో.  మళట  ఇటసు  వెకైపకు  రాదసు.
కావాలళట నసువశ్వ పో!" అనన్నది కోడి, నిదదకు
ఉపకదమిససూత్త. 
చిలసుక  గసూటి  చసుటసూక్ట  నళసుళ్ళీ  చలల,  తన
పలలలోల కొనిన్నటిని తీససుకొని ఎగరిళది.  వాటిని
దసూరళగా వదిల వెనకక వచేర్చెసరిక మళటలసు
చసుటసూక్టతా బాగా కదమసుమ్ముకునాన్నయి.  మిగలన
పలలలన్న  పటసుక్టకుని  ఎగరబోయిన  చిలసుకకు
ఎటసు పోయినా మళటలే ఎదసురయద్యాయి.

అయినా  పలలలన్న  వదలక,  అది  ఎలాగో
ఒకలాగా,  సగళ  కాలన  రకకలతో
బయటపడిళదది. 

మొళడి  తనళ  కొదీద్ద,  బదద్ధికానిక  లోనెకై
గసూటిలోనే  కునసుకుతసూ  కూరసుర్చెనన్న  కోడి
మటసుకు మళటలోల మాడి మసకైపోయిళది!

పాప్రాణాళతకమెకైన  సమసద్యాల  గసురిళచి
మసుళదసుచసూపతో వరిత్తళచటళ ఉతత్తమళ.  

సమసద్యాలసు  వచిర్చె  చసుటసుక్టమసుటక్టక
బసుదిద్ధిచాతసురద్యాళతో  బయట  పడటళ
మధద్యామళ. 

ఇక  'ఏమ  కాదసులే'  అని  అలసతశ్వళతో
చేతసులసు  మసుడచసుకొని  కూరోర్చెవటళ
అధమళ.  

ఉతత్తమమెకైన  పనసులసు  చేదాద్దళ.  తపప్పికపోతే
మధద్యామళగా  ఉళదాళ.  అధమసులసుగా
మటసుకు ఏనాడ ఉళడదసుద్ద.

ఐదవ తరగతి చదిచే వెళగళపప్పి బడిక నిచెర్చెన తెచసుర్చెకునాన్నడ
టీచర: ఎళదసుకురా వెళగళపాప్పి! నిచెర్చెన తెచసుర్చెకునాన్నవ?

వెళగళపప్పి: మరి హకైససూకల్ క పోవాలని మరే కద టీచర చెపప్పిళది!?

నవశ్వ!
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పాప్రాణళ కాపాడిన సేక్టపలర 
రచన: నియతి శ శేష, 7th గప్రిడ, రిషివాద్యాలీ ససూకల్, మదనపలల, చితసూత్తరసు జలాల.

ససూరసుద్యాడ తన కరణాలనసు  బాసకట్ బాల్
ఆటసస్థాలళ  మదకు  ససూటిగా
వదసులసుతసునాన్నడ.  మా  పాప్రాళగణళలో  ఉనన్న
బాసకట్ బాల్ ఆటసస్థాలళ చాలా  పెదద్దది. దాని
చసుటసూక్ట  కళచె  కూడా  లేదసు.  అళదసుకని
అకకడ ససూరద్యా దేవడే కాదసు; వాయసుదేవడ
కూడా చాలా బలళగా వససూత్త ఉళటడ.

 నేనసు ఆరోజు ఉదయనేన్న అకకడ బాసకట్
బాల్  సాధన  చేససుత్తనాన్ననసు.  బాసకట్  చాలా

ఎతసుత్తలో ఉళది-  నేనేమ  ఇళకా చినన్నదానినే;

అళదసుకని  బళతిని  బాసకట్  లో  పడేటసుల
వయటళ  పెదద్ద  పనిగా  ఉళది.  ఒకోకసారి
బళతి  బాసకట్  వరకూ  పోకుళడానే  కప్రిళద
పడిపోతసునన్నది.  ఒకోకసారి అది బాసకటసుక్టనసు
దాటి బయటిక పడి పోతసునన్నది. 

'ఇటల  కుదరదసు'  అని  గటిక్టగా  అరిచి  నేనసు
బళతిని బలళగా విసిరానసు. ఆ బళతి వగళగా
పోయి  బాసకట్  ఉనన్న  బలలకు  తగలళది-



కొతత్తపలల                                                              25                                                         ఏపప్రియల్  2016

అళతే  వగళగా  వెనకక  తిరిగ  వససూత్త  ఓ
చెటసుక్టకు  కొటసుక్టకునన్నది-  ఎగరి  మరో  వెకైపన
ఉనన్న కాలవలో పడిళది! 

నేనసు  గబసుకుకన  పోయి  కాలసువలోక
చసూశానసు..  కాని  అకకడ  నా  బళతి
కనబడలేదసు! "ఏమెకైళదది, ఇకకడే పడిళదే?"

అళతలో  నాకు  అకకడ  ఒక  ఎరప్రి  కాగతళ
కనబడడది- దాని మద ఏదో రాసి ఉనన్నది.. 

తీససుకొని చదివానసు. అళదసులో ఇలా ఉళది: 

"నియతీ,  నసువశ్వ  న  బళతి  కోసళ
వెతసుకుతసునాన్నవ  కదసూ?!  నాకు  తెలసుససు.
నేనసు దానిన్న చసూశానసు,  తీససుకు వెళసుత్తనాన్ననసు.
నకు న  బళతి అళట చాలా ఇషక్టళ కదసూ?!

మరి అళత మళచి బళతి,  న బళతి నకు
కావాలళట ఏళ చేయల? శివడి గసుడిక రా,

ఇవాళల  రాతిద  పదిళటి  కలాల.  పది  కళట
మసుళదసుగా  వసేత్త  లాభళ  ఉళడదసు-
ఎళదసుకళట తొమిమ్ముది గళటల సమయళలో
అకకడ చాలా మళది మనసుషసులసు ఉళటరసు
కదా,  అళతమళది మనసుషసులోల నేనసు ఎవరో
నకు  తెలయదసు  మరి.  అళదసుకని  పది
గళటలకే రావాల. 

అకకడ చాలా చెటసుల ఉళటయి తెలసుససుగా?

అయితే వాటిలో కేవలళ ఒకే ఒక చెటసుక్ట మద
సమసుదదళ  రళగసు  గాలపటళ  ఒకటి
ఎగసురసుతసూ ఉళటసుళది. దాని దగలరకు రా. 

ఇళకో  సళగతి-  అకకడళతా  నలల  పలసులలసు,
పామసులసు  తిరసుగసుతసూ  ఉళటయి.

అళదసుకని  జాగప్రితత్తగా  ఉళడ-  ఎకుకవ
కదలకు మరి, ఉళటనసు" 
నేనసు  విచారళగా  ఇళటిక  నడిచానసు.
నడససూత్త  నడససూత్త  దారిలో  చాలాసారసుల
ఊరికనే నిలబడిపోయనసు. ఉతత్తరళ గసురిళచి
ఆలోచిళచానసు.  మొదట  ఒకసారి  "ఆ
ఉతత్తరానిన్న  ఎవరో  నవశ్వలాటకు  వదిలపెటిక్ట
ఉళటరసు-  వరే  ఎవరికోసమ  అయి
ఉళటసుళది.." అనసుకునాన్ననసు. 
తరాశ్వత  అనిపళచిళది:  "కాదసు-  ఉతత్తరళ
రాసిన  వాళళ్ళీకు  నేనసు  తెలసుససు.  నా  పేరసు
తెలసుససు.  నా  బళతి  పోయిన  సళగతీ
తెలసుససు.." 
ఒక విషయళ ననసున్న చాలా చికాకు పెటిక్టళది:

"వళళ్ళీవరోగాన  నా  బళతిని
ఎతసుత్తకుపోయరసు-  అళట దొళగలనన్నమాట.
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మరి  ఆ  దొళగ  మనసుషసులక  నా  పేరసు
ఎలా తెలసిళది?!.." 

కాన  మళళ్ళీ  ఓసారి  ఉతత్తరళ  చదివినపప్పిడ
వాళలవరో  మళచివాళలలాగానే  అనిపళచారసు-
ఏమళత  దొళగలసు  కాదేమ.  నా  బళతిని
ఊరికే నవశ్వలాటక తీససుకునాన్నరేమ..!" 

"నా  బళతి  నాకు  కావాలమామ్ము"
అనసుకునాన్ననసు  గటిక్టగా  "నా  బళతి-నా
హకుక.  దానికోసళ  నేనసు  ఎకకడికకైనా
వెళాత్తనసు" 
ఇళటిక వెళళ్ళీనపప్పిడ అమమ్ము  "బళతి ఏది?"

అని  అడిగళది.  చెపప్పిక  తపప్పిలేదసు.  నేనసు
ఉతత్తరళ  సళగతి చెపేప్పిసరిక మా అమమ్ము తల
చేతసులోల  పెటసుక్టకుని  కూరసుర్చెళది:  "నాకు
చాలా  భయళగా  ఉళది  నియతీ!  నసువశ్వ
అసలలసు వెళలటనిక లేదసు!" అళది. 

నాకు  చాలా  కోపళ  వచిర్చెళది.  "ఏమ
అవశ్వదసు- నేనసు వెళతానసు!" అనసుకునాన్ననసు. 
ఆ  రోజు  రాతిద  అళదరసూ  నిదదపోయవరకు
ఆగానసు. 
తరసువాత  మెలలగా  బీరసువాలోనసుళడి  ఫలష్
లకైట్ తీససుకునాన్ననసు.  చపప్పిడ చేయకుళడా

వెళళ్ళీ,  నా సేక్టషనర అలమారలోక చసూసానసు.
నా   పప్రితేద్యాకమెకైన సేక్టపలర నసు బయటిక తీశానసు.
నిజళగానే అది  చాలా పప్రితేద్యాకమెకైన  వససుత్తవ.

దానిలో సేక్టపలర మసుకకలసు ఉళడవ- పడవాటి
వెకైరసుచసుటక్ట  ఒకటి  ఉళటసుళది.  దానిన్న
నొకకగానే  ఆ  వెకైరసు  కొస  ఒకటి  మెరసుప
వగళతో మసుళదసుకు దసూకుతసుళది. కాగతాల
దొళతర  ఎళత  లావనాన్న  సరే,  దానిన్న
పడచసుకుళటసూ  మసుళదసుకు సాగసుతసుళది.

చివరికళట  పోగానే,  మన ళ  లాగనపప్పిడ
మళళ్ళీ  అళత  వగళతోటీ  వెనకక  వచిర్చె
తెగపోతసుళది! 

నేనసు  గసుడి  దగలరిక  మెలలగా  నడిచానసు.
అకకడ అళతా చాలా చీకటిగా ఉళది.  నా
ఫలష్ లకైటసు  వెలసుతసురసునసు  అకకడి  చెటలనిన్నటి
మదికీ  పప్రిసరిళపజేసానసు. 
అళతలో అకసామ్ముతసుత్తగా  అకకడ  ఒక  మనిషి
కనిపళచాడ-  అతని  చేతిలో  నా  బాసకట్
బాల్ బళతి ఉనన్నది! "ఇతనెపప్పిడ వచార్చెడ,

ఇకకడిక?  ఇళతవరకూ  నాకు
కనిపళచలేదేమి?-" 

ఆ మనిషి వెనక ఉనన్న చెటసుక్ట మద సమసుదదళ
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రళగసు  గాలపటళ  ఒకటి  ఎగసురసుతసూ
కనిపళచిళది.  "ఇతనే.  ఉతత్తరళలో  రాసాడ
ఇవనన్న?!" అనసుకునాన్ననసు. 

నేనసు అతని దగలరిక వెళళ్ళీ ఏమాతదళ భయళ
లేకుళడానే  అతనితో  కొళచెళ  సేప
మాటలడానసు.  అతని చేతిలో ఉనన్న  బళతిని
అళదసుకోబోయనసు.  అళతలోకే ఒక గోతాళ
సళచీ లాళటిదేదో నా తలమదకు పడిళది.

కొళచెళ  సేప  నేనసు  దానిన్న  తీసేసేళదసుకు
పప్రియతిన్నళచానసు.. "ఆ తరాశ్వత ఏమెకైళది?" 

ఏమ  తెలీదసు-  కొళతసేపటి  తరసువాత
చసూససుకుళట నేనసు ఒక గదిలో ఉనాన్ననసు. నా
తలమద ఇళకా గోతాళ సళచీ అలానే ఉళది.

అళతలో  అడగసుల  శబద్దళ  అయిద్యాళది.  ఆ
మనిషి  నా  దగలరిక  వచార్చెడ.  నా  తల
మదినసుళడి గోతానిన్న తీసేసాడ. 

"ఎళదసుకు,  ఇటల  చేససుత్తనాన్నవ?"  అని
అరిచానసు నేనసు. 
"లేకపోతే  నకు  గాల  సరిగాల  ఆడటలదసు;
చెమట  పోససుత్తనన్నది;  నసువశ్వ  ఏమ
మాటలడటలదసు-  అళదసుకని!"  అనాన్నడ
అతనసు  నిళపాదిగా.  అతని  మసుఖళలో 
ఒకలాళటి  విషళ  కనిపళచిళది.  "నసువశ్వ
'పోయవ'  అని  మ  తలలదళడప్రిలకు
రాసాత్తనసు.  వాళసుళ్ళీ నాకు రళడ కోటసుల ఇసేత్తనే
నేనసు నినసున్న వదిలేది!" అని పెదద్దగా నవాశ్వడ.

"నేనసు  ఊరసుకునేది  లేదసు.  నినసున్న  జెకైలోల
పెటిక్టసాత్తనసు.  ఏళ చేసాత్తన చసూడ"  అని నేనసు
కోపళతో అరిచానసు. 
అతనసు  మాతదళ  నవశ్వతసూనే  ఉనాన్నడ.

"నసువశ్వళట  నాకు  చాలా  ఇషక్టళ  నియతీ!

ఎళదసుకళట నసువశ్వ కద, నా రళడ కోటసుల?!"
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అని మళళ్ళీ నవాశ్వడ గటిక్టగా. 

'వాడ  ననసున్న  చళపేసాత్తడేమ'  అని  భయళ
వసిళది  నాకు.   "కాన  అటల  చెయద్యాడ-

ఎళదసుకళట  వాడిక  డబసుబ్బులసు  కావాల.

అమామ్మునానన్నలక ఫోన చేసి ఉళటడ వాడ.

వాళసుళ్ళీ వచిర్చె డబసుబ్బులసు ఇచేర్చెళతవరకూ ననసున్న
జాగప్రితత్తగానే చసూససుకుళటడ"  అనసుకునాన్నక
కొళచెళ  నిదదరావటళ  మొదలకైళది.  నేనసు
మెలలగా  వెతసుకుకనాన్ననసు-  నా  ఫలష్ లకైటసు
కనిపళచలేదసు  గాన  సేక్టపలర  మటసుకు  నా
జేబసులోనే  భదదళగా  ఉనన్నది-  అళతవరకూ
మేలే. 

నేనసు  పదసుద్దనేన్న   లేచే  సరిక  ఒక  అబాబ్బుయి
ఎవరో నా గదిని శసుభదళ  చేససుత్తనాన్నడ.  వాడి
చేతిలో  ఒక  పళళ్ళీమ  ఏదో  ఉనన్నది.  "మ
అమామ్ము,  నానాన్న  మళచివాళసుళ్ళీ.  వాళసుల
డబసుబ్బుతో  వససుత్తనాన్నరట.  వడ  ననసున్న
పటసుక్టకొచిర్చెనపప్పిడకైతే  మా  అమామ్ము-నానాన్న
అసలసు రానే లేదసు. దాళతో వడ ననసున్న ఇటల
పనిమనిషి  లాగా  పెటసుక్టకునాన్నడ.  పనివాడి
అవసరమే  లేకపోతే  అసలసు  చళపేసి
ఉళడేవాడేమ"  అనాన్నడ  వాడ.  నేనసు

అసహిద్యాళచసుకుళటసూ "హుహ!" అనాన్ననసు. 
ఐదసు  నిమసుషాల  తరసువాత  మళళ్ళీ
మొదటివాడ  వచార్చెడ-  "నకు
ధనద్యావాదాలసు  చెపప్పిడానిక  వచార్చెనసు.  నసువశ్వ
అళత బసురప్రి లేనిదానివని తెలయలేదసు. ఒకక
చినన్న  బళతికోసళ  నా  దగలరిక  వసాత్తవని
అసలలసు  అనసుకోలేదసు  నేనసు.  ఉతత్తరళ
చసూససుకొని వచిర్చెనళదసుకు థళకల.  ఇపప్పిడ
నేనసు కొతత్త ఇలసుల కొనసుకోకవచసుర్చె; కొతత్త ఫద్యాకక్టర
పెటసుక్టకోవచసుర్చె-  అళతా నవలేల!"  అని పెదద్దగా
నవాశ్వడ. 

అకసామ్ముతసుత్తగా  నాకు  ఓ  ఐడియ  తటిక్టళది.

నేనసు  కూడా  నవశ్వతసూ  ఆయన  దగలరిక
వెళాలనసు-  "నకు  కూడా  ధనద్యావాదాలసు
చెపాప్పిల-  నసువశ్వ  ననసున్న  ఏమ  చేయలేదసు"
అని  అనేసి,  వాడ  ఇళకేదో  అనేలోగా  నా
సేక్టపలర తో  వాడి  పటక్టకు  గటిక్టగా  ఒక  పనసున్న
వసేసానసు. 
సేక్టపలరోలళచి  బయటికొచిర్చెన  వెకైరసు  వాడి
పటక్టలోళచి  దసూరి,  వపలోళచి
బయటికొచిర్చెళది;  మళళ్ళీ  వపలోళచి  దసూరి
పటక్టలోక...!  కళసుళ్ళీమసూసి  తెరిచేళతలో
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జరిగపోయిన  ఈ  పనిక  వాడ  కళసుళ్ళీ
తేలేసాడ.  రాక్షససుడిలాగా అరసుససూత్త,  అటసూ
ఇటసూ గళతసుతసూ, వాడిలోక దసూరిన వెకైరసునసు
లాకుకనే  పప్రియతన్నళ  చేసాడ.  వాడళత
పప్రియతన్నళ  చేసేత్త  వెకైరసు  అళత  గటిక్టగా
బగసుససుకునన్నది. 

ఆ టకైమసులో వాడి చేతిక దొరిక ఉళట నా
పని  అయిపోయది.  నేనసు  తపప్పిళచసుకొని
ఒకక దసూకున కళదిక  వెళళ్ళీ  రోడడ  వరకూ 
పరసుగతాత్తనసు.  అటసుగా పోతసునన్న  ఓ ఆటనసు
పలచి,   తొళదర  తొళదరగా  నా  అడదసల

చెపేప్పిసి ఆట ఎకాకనసు.  
ఆటలో  పోతసూ  నేనసు  అమమ్ము  గసురిళచి
ఆలోచిళచానసు.  "తన  మాట  విని  ఉళట
ఇదళతా జరిగది కాదసు.."  
అళతలో మా ఆటక అటసువెకైపగా ఒక కారసు
పోతసూ  కనిపళచిళది.  మా  అమామ్ము-నానాన్న
అళదసులో ఉనాన్నరసు. నేనసు ఆటలోళచి కేకలసు
పెటక్ట  సరిక  వాళసుళ్ళీ  వెనకక  తిరిగ  వచార్చెరసు.
ననసున్న చసూసి సళతోషళతో ఏడససూత్త ఉనాన్నరసు
వాళసుళ్ళీ.  వాళలక  సళగతళతా చెపప్పిగానే నానన్న
పోలీససులకు  ఫోనసు  చేసి  సళగతళతా
వివరిళచాడ.  "మ  అమామ్ముయి  సేక్టపలర  వసి
మళచిపని  చేసిళది.  వాడిపప్పిడ  ఎకకడికీ
పోడ.  మిగలన  సళగతి  మేళ
చసూససుకుళటళ-మరసు  ఇళటిక  పోళడి"

అనాన్నరసు పోలీససులసు. 
ఆట డకైస్త్రవర క డబసుబ్బులసు ఇచిర్చె ననసున్న ఇళటిక
తీససుకళాళ్ళీరసు  అమమ్ము  వాళసుళ్ళీ.   ఇలసుల  చేరాక
క్షమిళచమని అడిగానసు మా అమమ్మునసు. "నేనసు
ఎపప్పిడ  నమాట  విళటనే,  ఇళకపప్పిడ
ఇటల  చెయద్యానసు"  అని  మా  అమమ్ముకు
చెపాప్పినసు. 
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సహాయళ 
రచన: బోయిని అజయ, 9 వ తరగతి, జడ.ప.హచ.ససూకల్, మసుసాత్తబాద, కరళనగర జలాల, తెలళగాణ.

ఆవనసూర లో ఉళడే పోశవశ్వకు  డబకైర్భా ఏళసుళ్ళీ.
ఆమెకు  మసుగసులరసు  కూతసుళసుల.  ఇదద్దరసు
కొడకులసు.  అళదరికీ  పెళళ్ళీళసుల  అయద్యాయి;

కాన ఈ మధద్యానే అకసామ్ముతసుత్తగా కొడకులసు
ఇదద్దరసూ  చనిపోయరసు.  దాళతో  పోశవశ్వ
చాలా దసు:ఖళలో ఉళది. 

'పలమద  పటక్రొ'  లాగా,  సరిగాల  అదే
సమయళలో  ఆమె  నివసిళచే  పూరిగసుడిస
కాసాత్త  కూలపోయిళది.  పోశవశ్వకు ఇక  ఏళ
చేయలో  తోచలేదసు.  తన  పటిక్టళటివాళసుళ్ళీ
పెటిక్టన నగలోల  కొనిన్నళటిని బడడలకు ఇవశ్వగా,

మిగలన కొనిన్న ఆమె ఒళటి మదే ఉనాన్నయి.
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ఆమె  వాటిని  ఖరసుర్చె  చేయలేదసు.  అళత
వయససు  వచిర్చెనా  కూలక  పోయి  తన
బదతసుకు  తానసు  బదతసుకుకళటసూనే  ఉనన్నది
తపప్పి,  బళగారళ  అమసుమ్ముకోలేదసు.  ఇపప్పిడ
ఉనన్న  ఈ గసుడిస  కూడా పోతే,  తనసు  ఇక
ఎకకడ ఉళడాల? 

పోశవశ్వ  ఇక  చేసేదేమ లేక  చినన్న  కూతసురసు
ఇళటిక  వెళలళది.  ఆమె  చినన్న  కూతసురసు
పేదరాలసు-  కూలక  పోతే  తపప్పి  పూట
గడవదసు.  అళదసుకని  ఆమె  తలలని  ఇళటల
వదిల పనిక పోయిళది. 

పోశవశ్వ ఒళటరిగా ఇళటి బయట మళచళ
మద  కూరర్చెని  చసూససూత్త  ఉళది.  ఆమెకు
పాపళ ఆకలగా ఉళది. ఇళటల ఏమ ఉనన్నటసుల
లేవ-  తన  ఇళటల  అయితే  ఏదో  ఒకటి
చేససుకొని  తినేది.  కాన  ఇది  కూతసురి
ఇలాలయె! ఊరసుకోలేని పోశవశ్వ ఊరికే తనలో
తానసు  ఏదో  గణగణా  గొణసుకోకవటళ
మొదలసుపెటిక్టళది. 

సరిగాల ఆ సమయనిక అటసుగా పోతసునాన్నడ
రాజళ అనే విదాద్యారిస్థా ఒకడ. పోశవశ్వ మాటలసు
వినన్న  రాజళ  ఆమె  దగలరక  వచిర్చె

"ఏమెకైళదవాశ్వ?  ఏళటి  ఊరికే
గొణసుకుకళటసునాన్నవ?"  అని  అడిగాడ.

బాగా ఆకల మద ఉనన్న పోశవశ్వ సళగతళతా
చెపప్పి  "ఏదో,  మసుసలద్ద కదా,  తిళటసుళది అని
కొళచెళ  కూడా  అనన్నళ  వదిలపెటక్టకుళడా
పోతే,  ఇక నేనసు తినేది ఎలాగ, బతసుకుకనేది
ఎలాగ నాయనా, చెపప్పి?!" అనన్నది. 

రాజళ కరిగపోయడ.  తన బాకులలో ఉనన్న
టిఫిన తీసి,  పోశవశ్వకు ఇచిర్చె తినమనాన్నడ.

ఆకలగొనన్న పోశవశ్వ గబగబా తినన్నది.  రాజళ
ఖాళ బాకులతో బడిక వెళళ్ళీపోయడ. 

మరసుసటి రోజున రాజళ బాకులలో పలహోర
తెచసుర్చెకునాన్నడ.  దారిలో  ఆగ  పోశవశ్వకు
బాకుల  ఇచిర్చె  తినమనాన్నడ.  "మరి  నకు
ఎలాగ  నాయనా?!"  అడిగళది  పోశవశ్వ.
మాకు బడిలో భోజనళ పెడతారసులే అవాశ్వ!
మాకేమ  సమసద్యా  లేదసు-  నసువశ్వ  కడప
నిళడా తినసు చాలసు" అనాన్నడ రాజళ. 

మసూడో  రోజున  కూడా  ఇలాగ  జరిగళది.

పోశవశ్వకు  చాలా  సిగసులగా  అనిపళచిళది.

నాలసుగో రోజున ఆమె వాడిని దగలరిక పలచి,

"చసూడ రాజళ, నకు ఈ సళవతలరళ పరక్ష
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ఫీజు ఎళతవతసుళది?"  అని అడిగళది. "ఒక
ఐదారసు వళదలసు అవతసుళదవాశ్వ"  అనాన్నడ
రాజళ.  సరే,  అయితే ఈసారి న ఫీజు నేనసు
కడతానసు.  సరేనా?  ఇపప్పిటిక  ఈ  వళద
రసూపాయలసు  ఉళచసు.  పాపళ  నకోసళ
తెచసుర్చెకునన్నదళతా  నాకు  పెడతసునాన్నవ"

అనన్నది. 

రాజళ  బాగా  మొహమాట  పడాడడగాన,

పోశవశ్వ  బలవళతళ  చేసే  సరిక  'సరే'  అనక
తపప్పిలేదసు.  రాజళకు తన  అమమ్ముమమ్ము  అళట
చాలా ఇషక్టళ.  అయితే ఆవిడ రాజళ చినన్నగా
ఉళడగానే  పోయిళది.  రాజళకు  పోశవశ్వనసు
చసూసేత్త తన అమమ్ముమమ్ముని చసూసినటసుల ఉళడేది.

దాళతో  వాళళ్ళీ  అమమ్ము  తనసు  ఇళటరశ్వల్ లో
తినేళదసుకు  పెటిక్టన  దోశ,  చపాతి  లాళటి
టిఫినలనసు  బడిక  తీససుకళలకుళడా  పోశవశ్వకు
ఇచేర్చెసేవాడ.  బడిలో  తనకు  ఎలాగసూ
మధాద్యాహన్న భోజనళ పెడతారాయె! 

ఇలా కొనిన్న  రోజులసు  గడిచాయి.  ఒకరోజున
రాజళ  వచేర్చెసరిక  పోశవశ్వ  ఇళటల  ఉనన్నది.

ఆమె కూరసుర్చెనన్న కురర్చె ఇళటి కటికీ లోళచి
కనబడతసునన్నది.  ఆమె  పప్రికకన  ఎవరో

కురాప్రాడ నిలబడి ఉనాన్నడ. వాడి చేతిలో ఒక
కతిత్త-  ఆ  కతిత్తని  వాడ  పోశవశ్వ  మెడకు
ఆనిళచి  ఉనాన్నడ!  పోశవశ్వ  ఏడర్చెకుళటసూ
తన నగలన్న తీసి వాడి చేతసులో పెడతసునన్నది! 

వెళటనే  రాజళ  సమయససూస్ఫూరిత్తతో  పోశవశ్వ
ఉళడే  ఇళటిక  బయటినసుళడి  గొళలళ  వసి,

పోలీససులకు ఫోన  చేసాడ. 

లోపల  ఉనన్న  దొళగ  ఇదళతా  గమనిళచే
సిస్థాతిలో  కూడా  లేడ.   వాడ  పోశవశ్వ
ఒళటిమద  నగలనన్న  ఒలసుచసుకొని,

మసూటగటసుక్టకొని  'ఇక  బయటపడదాళ'

అనసుకునేసరిక   పోలీససులసు  గబగబా లోనిక
వచిర్చె వాడిని చసుటసుక్ట మసుటక్టసారసు! 
పోలీససులసు  పోశవశ్వ  కూతసురసునసు  పలపళచి,

నగలన్న ఆమెకు అపప్పిజెపాప్పిరసు. "ఈ పలాలడ
అనసుమానిళచి మాకు ఫోన  చేసాడ కాబటిక్ట
దొళగ  దొరికాడ.  లేకపోతే  ఏమయద్యాది?

మసుసలవాళళ్ళీ  మద  నగలసు  అటల  వదిల
పోతారా?!"  అని  తిటక్టరసు.  ఆ  రోజు
సాయళతదళ  పోలీససు  అధికారసులసు  రాజళని
అభినళదిళచి  ఐదసు  వళదల  రసూపాయలసు
బహుమతిగా ఇచార్చెరసు! 
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మరసునాడ  ఎపప్పిటిమాదిరే  పోశవశ్వకోసళ
టిఫిన డబాబ్బు పటసుక్టకొచార్చెడ రాజళ. అయితే
ఆమె  ఉళడే  ఇళటిక  తాళళ  పెటిక్ట  ఉనన్నది-

పోశవశ్వ మళళ్ళీ తన ఊరిక వెళళ్ళీపోయిళదట!

ఆమె బడడ కూలక పోయిళది. 

రాజళ  మనసళతా  వెలతిగా  అనిపళచిళది.

పోశవశ్వ వాళల ఊరసు వెళళ్ళీ కలసుదాద్దమనసు-
కునాన్నడ  గాన,  తనసు  పదవతరగతిలో
ఉనాన్నడ;  చదవవలసిళది  చాలానే  ఉనన్నది.

"సలవలోల  వెళాత్తనసు"  అని
నిశర్చెయిళచసుకునాన్నడతనసు. 
అళతలో పరక్ష  ఫీజు కటక్ట  సమయళ దగలర
పడిళది.  ఫీజు  ఆరసువళదల  రసూపాయలసు.
రాజళ  తలలదళడప్రిలసు  "ఒకకసారిగా  అళత
డబాబ్బు?!" అనాన్నరసు. పోశవశ్వ తనకచిర్చెన వళద
రసూపాయలసు,  పోలీససులసు ఇచిర్చెన బహుమతి
ఐదసు వళదలసు గసురసుత్తకొచార్చెయి రాజళకు.  ఆ
డబసుబ్బులసు  కటిక్ట,  బాగా  చదివి,  చకకగా,

ధకైరద్యాళగా పరక్షలసు రాసాడ. 

పదవతరగతిలో  రాజళకు  10  GPA

వచిర్చెళది! జలాలలోనే అతనిది పప్రిథమ సాస్థానళ!

బడిలో  అధాద్యాపకులసు,  జలాల  అధికారసులసు
అళదరసూ  అతనిన్న  అభినళదిససూత్త  పదివల
రసూపాయలసు బహుమతిగా ఇచార్చెరసు! 
రాజళకు చాలా తమృపత్తగా అనిపళచిళది.  వాళల
అమామ్మునానన్నలకు పోశవశ్వ గసురిళచి చెపప్పి  "ఆ
అవశ్వ  ఇచిర్చెన  డబసుబ్బులే  లేకుళట  నేనసు
పరక్షలసు రాయకనేపోదసునసు.  ఆమె ఆశీససులలే
నాకు  ఈ  రోజున  పదోతరగతిలో  రాద్యాళకు
తెపప్పిళచాయి-  వాళల  ఊరసు  వెళళ్ళీ  ఆమెనసు
కలసి వదాద్దళ,  రళడి"  అని వాళలని పలసుర్చెకొని
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పోశవశ్వ వాళళ్ళీ ఊరిక వెళాళ్ళీడ. 

అయితే వళసుళ్ళీ వెళళ్ళీసరిక పోశవశ్వ ఆససుపతిదలో
ఉళదని  తెలసిళది!  ఆమెకు  రకత్తళ  కూడా

కావలసి ఉళది! దీళతో రాజళ తనకు తెలసిన
సారలకు ఫోన చేసి, పోశవశ్వ రకత్తళ గసూప్రిప్ చెపప్పి,
రకత్తళ  తెపప్పిళచాడ.  ఆ  రకత్తళ  ఎకకళచాక
పోశవశ్వ ఆరోగద్యాళ మెరసుగయిళది.  హాసిప్పిటల్
ఖరసుర్చెనసు కూడా తానే కటిక్ట  రాజళ ఆమెనసు
తమ ఇళటిక తీససుకళాలడ.  

అలా పోశవశ్వకు తననసు పేప్రిమిళచే  మనవడ
ఒకడ దొరికాడ.  రాజళకు ఒక అమమ్ముమమ్ము
దొరికళది. 

పెకై  చదసువలోల  కూడా  మళచి  ఫలతాలసు
సాధిళచాడ  విజయ.  కోరిన  ఉదోద్యాగళ
సాధిళచి  జీవితళలో  ఒక  సాస్థాయిక
చేరసుకునాన్నడ.  అటసుపెకైన మసుసలవారిక సేవ
చేయటళ  కోస ళ  చకకని  ఓ  వమృదాద్ధిశప్రిమళ
కూడా నిరిమ్ముళచాడ. 

  ఒటిక్ట పాప్రారస్థాన!

వెళగళపప్పి రోజూ దేవడిని పాప్రారిస్థాససుత్తనాన్నడ. “దేవడా! కనసళ ఇవాళలనాన్న నాకు లాటర తగలేటసుక్ట 
చసూడ  అని” . నెలలసు సళవతలరాలకైనెకై. కాన వెళగళపప్పిక లాటర మాతదళ తగలేలదసు.

చివరిక దేవడిక విససుగొచిర్చెళది-

పప్రితద్యాక్షమెకై ఒరేయ“ ! పాప్రారస్థాన చాలసురా! మసుళదసు కనసళ ఒకక లాటర టికకటక్టయినా కొనరా!” 

అని అరిచాడ గటిక్టగా.

నవశ్వ!
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అనన్నదమసుమ్ముల కథ 
సేకరణ: ఎస.బలసల, ఏడవ తరగతి       సౌజనద్యాళ : మనలకైబదర, జహీరాబాదసు

రామాపరళలో  నివసిళచే  పరశ్వతాలసుకు
ఇదద్దరసు  కొడకులసు.  పెదద్దవాడ  చాలా
తెలవెకైనవాడ.  చినన్నవాడ  అమాయకుడ.

పరశ్వతాలసు  తన  జీవితళలో  పెదద్దగా  ఏమ
కూడబటక్టలేదసు  గాన,  కొదిద్ద  రోజులలో
చనిపోతాడనగా   అతనిక  ఒక  చిళత
పటసుక్టకునన్నది- "పెదద్దవాడ చినన్నవాడిని మసళ
చేసాత్తడేమ,  ఇదద్దరసూ  కలసి  బదతసుకుకనే
విధానళ చసూడాల" అని. 

అదే  బళగతో  అతనసు  మళచళ  పటక్టడ.

చివరిక  చనిపోబోతసుళడగా  అతనసు

పలలలదద్దరిన  పలచి,  ఇదద్దరికీ  తన  ఆససుత్తలకైన
మామిడి  చెటసుక్ట,  ఆవ,  ఒక  కళబళ
చసూపళచి-  "వటిని  మరిదద్దరసూ
అనసుభవిళచాల!"  అని సకైగలసు చేసి చెబసుతసూ
కనసున్నమసూసాడ. 

మరసుసటి  రోజున  పెదద్దవాడ  తమసుమ్ముడిని
పలచి "ఒరే,  తమసుమ్ముడ!  నానన్న మనకు ఒకే
చెటసుక్ట, ఒకే ఆవ, ఒకే కళబళ ఇచార్చెడ కదా;

వాటిని  మనళ  ఎలా  పళచసుకుళదా-

మళటవ?" అని అడిగాడ. 

"వాటిని అమిమ్ము చెరిసగళ తీససుకోవచసుర్చెగాన,

తెలసుగసు జానపద కథ 
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మనళ అటల చేయకూడదసు.  సశ్వరలళలో ఉనన్న
నానన్న ఆతమ్ము సళతోషపడాలళట మన ళ వటిని
కలసి అనసుభవిళచాల" అనాన్నడ తమసుమ్ముడ. 

"అదేరా,  నేనసు  చెపేప్పిది  కూడానసు.  వటిని
మనళ  మసుకకలసు  చేయకూడదసు-  కనసుక
వాటిని కలసి ఉపయోగళచసుకుళదాళ.  చెటసుక్ట
మొదలసు నకు,  పెకై భాగళ నాకు.  అటలగ ఈ
కళబళని  పగలళతా  నసువశ్వ  వాడకో,

రాతదళతా నేనసు వాడకుళటనసు.  ఇక ఆవ
మసుళదసు భాగళ నకు, వెనసుక భాగళ నాకు!"

అనాన్నడ అనన్న తెలవిగా. 

అయోమయళ  తమసుమ్ముడిక  అళదసులోని
కపటళ  అరస్థాళ  కాలేదసు.  "నసువెశ్వటల  అళట
అటల  చేదాద్దళ.  న  మాట  కాదళటనా
అనన్నయద్యా?!" అనేసాడ. 

ఇక ఆనాటి నసుళడి పప్రితి  రోజూ తమసుమ్ముడ
చెటసుక్ట  మొదలసుకు  నరసు  పోసేవాడ.  ఆవ
నటలక  మేత,  కుడితి  అళదిళచేవాడ.

కళబళని  ఏ  రోజుకారోజు  ఉతిక,  ఆరవసి,

మడత పెటక్టవాడ. 

చెటసుక్ట  కొమమ్ములకు కాసిన  కాయలసు,  పళడల
తీససుకునేవాడ  అనన్న;  ఆవ  పాలసు  తనసు

పళడకునేవాడ-  పేడ  అళతా  తనే
తీససుకునేవాడ;  తమసుమ్ముడ  ఉతిక  పెటిక్టన
కళబళని  చకకగా  రాతిదపూట
కపప్పికునేవాడ! 

ఇలా కొళతకాలళ గడిచిపోయిళది. అనన్నకు,

తమసుమ్ముడిక ఇదద్దరికీ పెళళ్ళీ అయిద్యాళది. తమసుమ్ముడి
భారద్యా లక్ష్మి తెలవెకైనది. భరత్త అమాయకతాశ్వనిన్న
ఆసరాగా చేససుకొని అతని అనన్న ఎలా మసళ
చేససుత్తనాన్నడో గమనిళచిళది. 

ఒక  రోజు  ఉదయనేన్న  చెటసుక్టకు  నరసు
కడతసునన్న  భరత్తతో  లక్ష్మి  "ఇదిగోయద్యా,
గొడడల తీససుకురా, ఓ మాటసు" అనన్నది. 

అతనసు గొడడల తేగానే, "ఇదిగో,  ఈ మానసు
మొదలసు  నదే  కదా,  మ  అనన్నది  కాదసు
కదా?" అనన్నది. 

"అవనసు-నాదే" అనాన్నడ తమసుమ్ముడ. 
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"మరకైతే ఇళకేమి,  దీనిన్న నరసుకు.  పయిద్యాలోక
కటక్టలసు లేవ" అనన్నది లక్ష్మి, దగలరోలనే నిలబడి
విళటసునన్న పెదాద్దయననసు గమనిససూత్త. 

తమసుమ్ముడ చెటసుక్టకు ఒకకవటసు వసాడో లేదో,

అనన్న వచిర్చె అడడకునాన్నడ "మొదలసు కొడితే
మొతత్తళ  చెటసుక్ట  చనిపోతసుళది.  కొటక్టకు.  ఇక
నసుళడి  మన ళ  ఇదద్దరళ  చెటసుక్టకు  నళసుళ్ళీ
పోదాద్దళ;  కాసే కాయలన్న కూడా సమానళగా
పళచసుకుళదాళ" అనాన్నడ. 

ఆరోజు  సాయళతదళ  అనన్న  ఆవ  పాలసు
పళడకుళటసుళడగా  భరత్తనసు  పలసుచసుకొని
అకకడిక  చేరసుకునన్నది  లక్ష్మి.  ఆవకు
మొకుకకొని,  దాని మసుఖానిన్న కడిగ,  బొటసుక్ట
పెటిక్ట, "ఇదిగో, ఈ ఆవ మసుళదసు భాగళ నదే
కదయద్యా?" అనన్నది భరత్తతో. 

"అవనసు" అనాన్నడ తమసుమ్ముడ. 

"మరకైతే  ఒక  బతత్తళ  తెచిర్చె,  కొదిద్ద  సేప దీని
మసూతిమద కొటసుక్ట" అనన్నది లక్ష్మి. 

తమసుమ్ముడ  ఆమెకేసి  అదోలాగా  చసూసాడ
కాన,  అనన్న  మసుళదసుకొచిర్చె  "ఇదిగో,  అలా
చెయద్యాకు.  ఆవ  తనిన్నళదళట  పాలనన్న 
నేలపాలసు  అవతాయి.  ఇకమద  ఆవనసు
ఇదద్దరళ మేపదాళ;  పాలసు కూడా చెరి సగళ
తీససుకుళదాళ" అనాన్నడ. 

ఆరోజు సాయళతదళ అవతసుళడగా కళబళని
నళళ్ళీలో  నానబటిక్టళది  లక్ష్మి.  రాతిదక  దానిన్న
కపప్పికునేళదసుకు  వచిర్చెన  అనన్న  దానిన్న
గమనిళచి "ఒరే!  తపప్పియిపోయిళది.  మన ళ
ఇదద్దరళ రోజుమారిర్చె రోజు దీనిన్న ఉతసుకుదాళ,

ఇదద్దరళ  రోజుమారిర్చె  రోజు  ఉపయోగళ-

చసుకుళదాళ. ననసున్న క్షమిళచసు" అనాన్నడ. 

'లక్ష్మి తెలవి తేటలసు గలది' అని గమనిళచాక
అతనసు పూరిత్తగా మారిపోయడ.  అనిన్నళట
తమసుమ్మునిక సమాన అవకాశాలససూత్త వచార్చెడ.

అటసుపెకైన  రళడ  కుటసుళబాలసూ  కలతలసు
లేకుళడా సఖద్యాళగా జీవిళచాయి! 
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తపప్పిపోయిన పలపలల 
రచన:శ సమృజన ఆర, మసూడవ తరగతి, ఫీ ప్రిడళ ఇళటరేన్నషనల్ ససూకల్, బళగసుళసూరసు. 

అనగనగా ఒక ఇళటల  మసుగసులరసు పెదద్దవాళసుళ్ళీ-
నానన్న, అమమ్ము, నానమమ్ము ఉనాన్నరసు. 
అదే  ఇళటల  మసుగసులరసు  చినన్నవాళసుళ్ళీ-   రవి
(అనన్న),  మాయ (అకక),  శీల  (చెలల)  కూడా
ఉనాన్నరసు. 
నానన్న నసూద్యాస పేపర చదసువతసునాన్నడ ఆఫీససు
గదిలో. 

"నేనసు కూరగాయలసు కొనడానిక మారకట్ క
వెళసుత్తనాన్ననసు" అళదరికీ చెపప్పిళది అమమ్ము. 
"నాకు  కానస్ఫూరనసుల  ఉళది.  ననసున్న
మాటలడిళచకళడి"  అనాన్నడ నానన్న  ఆఫీససు

గదిలోళచి.  ఇళకో  విషయళ
గసురసుత్తకువచిర్చెనటసులగా  చెపాప్పిడ-  "ఇళకో
సళగతి- ఇవాలక్ట దినపతిదకలో వారత్త చసూసారా?

పలపలల ఒకటి ఏదో మన ఇళటి వెనకనే ఉనన్న
జళతసు  పప్రిదరరనశాల  నసుళడి  తపప్పిళచసు-
కునన్నదట.  మన  ఇళటికే  ఏమెకైనా
వససుత్తళదేమ,  చసూసకళడి మరి!"  నానన్న ఈ
సళగతి చెపప్పి గటిక్టగా నవాశ్వడ.  

"అవనా?! నిజళగానా?!" అనన్నది శీల,  ఆట
మొదలసుపెడతసూ. 

"దానికేమ  పని  లేదా?  మనిళటికే
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ఎళదసుకొససుత్తళది?  మాయ  కోసమ,  శీల
కోసమ  రావాల  వసేత్త-"  అనాన్నడ  రవి,

తలసుప  తీససుకొని  కప్రికట్  ఆడకునేళదసుకు
పోతసూ. 

నానమమ్ము  గదిలో  పడకొని  మొదసుద్ద  నిదద
పోతసునన్నది.  మాయ  పోయి  నానమమ్ము-
తోబాటసు మళచళ మద పడకునన్నది. 

శీల  తన  బొమమ్ములనిన్నళటిన  ఒకకటొకకటిగా
నానమమ్ము గదిక చేరసుససూత్త  "నా టిగలర బొమమ్ము
ఏదీ?" అని ఇలలళతా వెతసుకుకనన్నది. 

శీల దగలర ఒక పెదద్ద పల బొమమ్ము ఉళది.  అది
మెతత్తగా,  బొచసుర్చె  బొచసుర్చెగా,  బరసువగా
ఉళటసుళది.  దానిక  'టిగలర'  అని  పేరసు
పెటసుక్టకునన్నదది. 

"ఇదిగో,  బళగారసూ!  మాటలడకుళడా
వెతసుకోకమామ్ము,  ఎకకడో  ఉళటసుళది  అది"

అరిచాడ నానన్న, ఆఫీససు పనిలోళచే. 

కొళచెళ  సేపటిక  మసుళదసుగదిలో  పడి  ఉనన్న
టిగలర  కనిపళచిళది  శీలకు.  "ఉనన్నదిలే,

దొరికళది"  చెపప్పిళది  అళదరికీ.  అయినా
వినేళదసుకు అకకడ ఎవశ్వరసూ లేరసు. 
మిగలన  బొమమ్ములనిన్నటిన  నానమమ్ము  గదిలోక

చేరార్చెక శీల మళళ్ళీ టిగలర కోసళ చసూసిళది- 

అది  మసుళదసు  గదిలో  లేదసు!  "నా  టిగలర
మళళ్ళీ ఎకకడికో పోయిళది" అరిచిళది శీల. 

"ఊరసుకోమామ్ము,  ఎకకడో  ఉళటసుళది చసూడ,

కొళచెళ  వెతసుకోక,  ననసున్న  డిసక్టరబ్బు  చేయకు
పలజ!" అరిచాడ నానన్న. 
మిగలన బొమమ్ములనిన్నటితోపాటసు టిగలర కూడా
నానమమ్ము గదిలో కనిపళచిళది శీలకు. 

"ఉనన్నదిలే, దొరికళది" చెపప్పిళది గటిక్టగా. 

"ఉళడక  ఎకకడిక  పోతసుళది?  పాపా,  ఆ
బొమమ్ములనిన్నటిన తీసి అలమరలో కప్రిళది అరలో
పెటక్టయమామ్ము.  ఇళటిక బళధసువలసు వసాత్తరసు"
అరిచాడ నానన్న. 
శీల నానమమ్ము గదిలో అలమార తలసుప తీసి,

ఒకొకకక బొమమ్మున అళదసులోక చేరిర్చెళది. 

"నా  టిగలర  మళళ్ళీ  కనబడటళ  లేదసు"
అరిచిళది. 

"ఊరసుకో  శీలా.  అలమర  కప్రిళది  అరలో క
చేరసుకొని ఉళటసుళది అది కూడా.  చసూడ"

అరిచాడ నానన్న ఆఫీససులోళచి. 

శీల వళగ చసూసిళది.  టిగలర కూడా మిగలన
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బొమమ్ములోత్త  పాటసు  అలమర  కప్రిళది  అరలో
కనిపళచిళది. 

"ఉనన్నదిలే, దొరికళది" చెపప్పిళది గటిక్టగా. 

"అదేనమామ్ము,  నేనసు  అనేది!  సరిగాల
వెతసుకోకవాల అళతే" అరిచాడ నానన్న. 
"టిగలర  ఇనిన్నసారసుల  ఎళదసుకు  పోతసునన్నది?

ఆలోచిళచాల"  అనన్నది  మాయ,  నానమమ్ము
మళచళ మదే లేచి కూరర్చెని. 

ఇళతలో ఎకకడినసుళడో  'గసుర  గసుర  గసుర..'

అని శబద్దళ వససుత్తనన్నది. 

మళచళ  మద  కూరర్చెని  ఉనన్న  మాయ
హటతసుత్తగా అరిచిళది "నానాన్న!"అని. 

శబద్దళ టకుకన ఆగపోయిళది. 

అళతలోనే  మళళ్ళీ  మొదలకైళది.  ఈసారి
"ఠక..ఠక..ఠక.."  మని  గటిక్టగా  తలసుప
కొడతసునన్నటసుల శబద్దళ కూడా  తోడకైళది. 

"గసుర గసుర.. ఠక... ఠక..." 

మాయ చాలా సరియస  అయిపోయిళది.

తరసువాత  "శీలా!  ఇటసురా!  న టిగలర ఏది?"

అడిగళది. 

"నానమమ్ము  అలమరలో  ఉళది-  తీయలా?"

అని అటసువెకైపకు పోబోయిళది. 

మాయ  టకుకన  తనని  ఆపళది.  "శీలా
ఇదిగో- అలమర తలసుప తీయకు. న మళచి
కోసమే చెబసుతసునాన్ననసు.  ఇకకడే ఆగసు.  నానన్న
చెపప్పినటసుల, పలపలల మన ఇళటలకే దసూరిళది.

అది ఇపప్పిడ ఎకకడళదో నాకు  తెలసుససు"
అళటసూనే  గటిక్టగా  అరిచిళది  "నానాన్న!  జూ
వాళలక ఫోన చేయళడి నానాన్న!  మన ఇళటల
పలపలల  ఉనన్నదని  చెపప్పిళడి.  గబసుకుకన
రమమ్మునళడి.  అది బయటిక వచేర్చెసేత్త  కషక్టళ!"

అని. 

"అవనా, ఎకకడ ఉళది పలపలల?" అడిగళది
శీల ఉతాలహళగా. 

"అది నా బలల కళద ఉళది!" అనన్నది మాయ,

ఒకక క్షణళ ఆలోచిళచి. 

శీల వెతిక చెపప్పిళది.  "ఇకకడ లేదసు-  నాకు
తెలసుససు, ఎకకడ ఉళటసుళదో! అది అమమ్ముమమ్ము
మళచళ కళద ఉళడి ఉళటసుళది!" అని. 

"అవనసు. నసువెశ్వళళ్ళీ అకకడ వెతసుకు- నానాన్న!
ఫోన చేసారా?" 

"చేసానసు.  రళడ  నిమసుషాలలో
చేరసుకుళటరసు.  ఇకకడే  ఉనాన్నరట,  మన
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ఇళటి  పప్రికకనే"  నానన్న  అరిచాడ
ఆఫీససులోళచి. 

ఆలోగా శీల నానమమ్ము మళచళ దగలరిక  వెళల
వెతికళది.  మాయతో  గసుసగసుసలాడిళది.

"అర! ఇకకడ కూడా లేదే!" అని. 

"మసుళదసు గదిలో ఉళడి ఉళటసుళది-  పోయి
చసూడ!" అనన్నది మాయ. 

శీల  మసుళదసు  గదిలో  అళతా  వెతికళది.

తరాశ్వత అమమ్మువాళల  గదిలో వెతికళది.  "పల
అకకడకకడా  లేదసు-  అలమారలో  ఉళడి
ఉళటసుళది"  అలమార  తలసుప
తీయబోయిళది. 

మాయ  చటసుకుకన  దానిక  అడడళ  వచిర్చె
నిలబడిళది.  "కాదసు.  కచెన  సిళక  కళద
వెతసుకు-  కనిపససుత్తళది"  అనన్నది.    "నాకు
తెలసి పెకైన ఉళడవచేర్చెమ కూడా! " 

తరసువాత కొళత సేపటిక  బయటి నసుళడి
ఎవరో  విళతగా  అరిచిన  శబద్దళ  ఒకటి
వినిపళచిళది.  "భళ-ప-భళ-ప-భళ...  పూ-ఫ-

పూ-ఫ-పూ!"  వెళటనే  నానమమ్ము  గది
అలమార  తలసుప  'ఠకఠక'  మని
కొటసుక్టకోవటళ మొదలటిక్టళది. 

అయితే  ఆలోగానే  జళతసు  పప్రిదరరనశాల
వాళసుళ్ళీ ఇళటలక వచేర్చెసారసు. "ఇకకడిక రళడి-

ఇకకడిక!"  అరిచిళది  మాయ.  వాళసుళ్ళీ
నేరసుగా  నానమమ్ము  గదిలోక  వెళళ్ళీ,  అలమార
తలసుప మసుళదసు ఒక గోతళ పెటిక్ట, అలమార
తలసుపలసు తీసారసు టకుకన. 

లోపల ఉనన్న పలపలల గబసుకుకన వాళల
సళచీలోక దసూరిళది. 

చటసుకుకన  సళచీ  మసూతి  బగళచి  కటిక్ట,
తీససుకళళ్ళీపోయరసు  వాళసుళ్ళీ-  "ఫోన
చేసినళదసుకు  థళకల  సర!"  అని  నానన్నకు
చెబసుతసూ. 

శీల నానమమ్ము గది అలమార తలసుపలసు తీసి
చసూససుకునన్నది.  "నా  టిగలర  ఏది?  మళళ్ళీ
కనబడటలదసు" అనన్నది. 
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"సరిగాల  వెతసుకోక  పాపా! ఎకకడో  ఒకచోట
ఉళడే  ఉళటసుళది!"  ఒకేసారి  అరిచారసు
మాయ, నానన్న. 
అళతలో  వాళలమమ్ము  కూరగాయలసు
తీససుకొచిర్చెళది.  ఇళటి  పరిసిస్థాతిని  చసూసి
"ఏమెకైళది ఇకకడ?" అనన్నది. 

నానన్న  అనాన్నడ  అమమ్ము  కళళ్ళీలోకే  చసూససూత్త
"నాకు  పలపలలకు వసేళత ఆకల వసత్తళది-

భోజనళ కావాల!"  అని. 

"నేనసు అళదరిన ఇవాళల పలపలల బారినసుళడి
రక్షిళచానసు!"  మాయ  చెపప్పిళది  అమమ్ముతో

గసుసగసుసగా. 

"పలపలల?! టిగలర?!"  అమమ్ము  నరసు
తెరిచిళది ఆశర్చెరద్యాళగా. 

"నా  టిగలర  కనిపళచటలదసు.  జళతసు  పప్రిదరరన
శాలవాళసుళ్ళీ ఎతసుత్తకుపోలేదసు కద?!" అడిగళది
శీల అనసుమానళగా. అళదరసూ నవాశ్వరసు. 
తరసువాత రోజు ఉదయళ వారాత్త పతిదకలో ఒక
సిళహళపలల  కూడా  జళతసు  పప్రిదరరనశాల
నసుళడి  తపప్పిపోయిళదని  చదివిన  మాయ
అరిచిళది- "శీలా! న లయన బొమమ్ము ఎకకడికీ
పోలేదసు కద, చసూససుకో ఓసారి!"అని. 

అమమ్ము, చిళటసూ!

అమమ్ము: నకు దేవడ కనిపళచి ఒక చేతిలో డబసుబ్బులసు, ఇళకొక చేతిలో తెలవి తెచిర్చె నకు ఏది 
కావాలో కోరసుకో అళట నసువశ్వ ఏమి కోరసుకుళటవ?

చిళటసు: డబసుబ్బులసు!
అమమ్ము: తపప్పి. నేనెకైతే తెలవి కావాలని కోరసుకుళటనసు
చిళటసు: అవనసు లేమామ్ము! ఎవరిక ఏది లేకపోతే అదే కోరసుకుళటరసు.

టీచర: వాట్ ఈజ యసువర నేమ ?
ససూక్టడళట్: నా పేరసు ససూరద్యా పప్రికాష్
టీచర: నేనసు ఇళగీలషసులో అడిగానసు కదా! ఇళగీలషసులోనే జవాబసు చెపప్పి!
ససూక్టడళట్: మెకై నేమ  ఈజ సన  లకైట్
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బొమమ్ముకు కథ రాయళడి 
మామసూలసుగా మసురికగా ఉళడే అలలరి కోతి పలల ఇవాళల ఎళదసుకన అళదళగా మసుసాత్తబకైళది.  ఎకకడికకైనా
బయలసుదేరిళదా?  ఎళదసుకు?  ఎకకడో,  ఏదో  జరిగ ఉళడాల-  ఏమెకైళదో ఏళట మరి.  సరిగాల ఊహిళచి,

బాగా నవొశ్వచేర్చె ఈ కోతిపలల కథని  వలకైనళత తశ్వరగా రాసి పళపతారసుగా?  బాగసునన్న కథక కొతత్తపలలలో
సాస్థానళ కలప్పిసాత్తళ ! చకకని ఓ బహుమతినిసాత్తళ కూడానసు- తశ్వరపడళడి మరి !

మా చిరసునామా: కొతత్తపలల, 1-127/A, MROఆఫీససు దగలర, చెనేన్నకొతత్తపలల, అనళతపరళ జలాల-515101
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బళగారసు మసుకుకపడళ భరిణ 
అనసుసమృజన  - రాధ మళడవ, ఉపాధాద్యాయిని, రిషివాద్యాలీ ససూకల్, మదనపలల. 

1 

ఒకపప్పిడ  'యళకా'   అనే  పలలవాడొకడ
ఉళడేవాడ. అతనిక అమామ్మునానన్నలసు ఇదద్దరసూ
లేరసు. అడవిక దగలరగా ఉనన్న పూరి గసుడిసలో
ఒళటరిగా నివసిళచేవాళసుళ్ళీ  అతనసు,  అతనిక
తోడగా ఒక  పలల.  ఆ పలల  అతనిక  బాగా
మాలమి కూడా అయిళది. అతనసు ఎకకడిక

వెళతే అది కూడా అతని వెళట వెళళ్ళీది.  

ఒకరోజు  యళకా  కటక్టల  కొటక్టళదసుకు
బయలసుదేరాడ.  ఎళడిన  చెటలనసు
వెతసుకుకళటసూ  అడవిలో  చాలా  లోపలక
వెళాళ్ళీడ.   అలవాటసు పప్రికారళ  పలల కూడా
అతనిన్న అనసుసరిళచిళది.  

యళకా కొనిన్న పలలలనసు ఏరసుకుని కటక్ట కటిక్ట

రషద్యాన కథ



కొతత్తపలల                                                              45                                                         ఏపప్రియల్  2016

తీససుకు  వససుత్తనాన్నడ.   మధద్యా  దారిలో
అలసిపోయి  మపని  కప్రిళద  పడేసి
అకకడనన్న  ఒక  మొదసుద్దపెకైన  కూరసుర్చెనాన్నడ.

"ఓహ!  ఓహ!”   అళటసూ  గాల  పలసుర్చె-
కునాన్నడ.  

ఆ  మాటలసు  అతని  నటినసుళడి
వెలసువడటమే తరసువాయి,  పడవాటి గడడప
మసుసలాయన ఒకడ  ఆ చెటసుక్ట పప్రికక నసుళడి
వచిర్చె  యళకాకు  ఎదసురసుగసుళడా
నిలబడాడడ. 

ఆశర్చెరద్యాపోయి  చసూససుత్తనన్న  యళకాతో
యసువకుడా“ ,   ననెన్నళదసుకు  పలచావో

చెపప్పి!"  అనాన్నడ మసుసలాయన. 

యళకా మసుసలాయన వెకైప చసూసి బరసుకు
గొళతసుతో "తాతా!  నేనసు నినసున్న పలవలేదే!"

అనాన్నడ. 

“ఏళటీ,  పలవలేదా?  నాకేమ వినికడి లోపళ
లేదసు!  నసువశ్వ 'ఓహ, ఓహ' అని నా పేరసుతో
రళడ సారసుల  పలచావ!  ఇపప్పిడ న కోరిక
ఏమిట  చెపెప్పియిద్యా  తశ్వరగా.   తీరేర్చెసి
వెళళ్ళీపోతానసు- పనసులసునెకైన్న" అనాన్నడ తాత. 

“కోరికలా?  నాకు అటలళటివమ లేవ గాని,

బాగా ఆకలగా ఉళది.  న దగలరేమెకైనా రటక్ట
మసుకకలసుళట  ఇవశ్వ  చాలసు"   అనాన్నడ
యళకా. 

మసుసలాయన  చెటసుక్ట  పప్రికకక  వెళళ్ళీపోయి
మరసునిమిషళలోనే  ఒక  పాతదలో  రటక్టలసు,
మరో  పాతదలో  కాద్యాబేజీ  పలసుససు  తెచిర్చె
ఇచార్చెడ.   యళకా ఆవరావరసుమళటసూ
తినాన్నడ వాటిని.

"తాతా  న  విళదసుకు  శతకోటి  వళదనాలసు.
ఇళత మళచి పదారాస్థాలనసు నేనసు నా ఏనాడ
తిని ఉళడలేదసు!"  అనాన్నడ యళకా.

మసుసలాయన నవశ్వకుళటసూ చెటసుక్ట  వెనకక
వెళళ్ళీ కనపడకుళడా పోయడ.   యళకా
తన  కటక్టల  మపనసు  తీససుకుని  ఇళటిక
చేరాడ.  

కొనిన్న  రోజుల  తరాశ్వత  అతనిక  మళళ్ళీ  ఆ
తాతని  పలకరిళచి,  అతనిచేర్చె  రటక్టలసు
తినాలనిపళచిళది.    'వెళళ్ళీ పలసుసాత్తనసు;  వసేత్త
వసాత్తడ;  నా  అదమృషాక్టనిన్న  బటిక్ట'  అనసుకుని,

మళళ్ళీ  ఒకసారి  ఆ  మొదసుద్ద  ఉనన్న  పప్రిదేశానిక
వెళళ్ళీ. “ఓహ, ఓహ"  అని పలచాడ.  

వెళటనే  చెటల  పప్రికకనసుళడి  బయటక
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దసుమికాడ మసుసలాయన.   “యసువకుడా,

ననెన్నళదసుకు పలచావో చెపప్పి!"  అళటసూ. 

“తాతా!  చాలా ఆకలగా ఉళది,  ఒక రటక్ట
ఉళట ఇసాత్తవా?”  అడిగాడ యళకా. 

రపప్పిపాటసులో మాయమెకై  మళళ్ళీ  పప్రితద్యాక్షమెకైన
మసుసల  వాడ  రటక్టలసు,  కాద్యాబేజీ  పలసుససు
తెచిర్చె ఇచార్చెడ మళళ్ళీ

ఇలా చాలా సారసుల యళకా మసుసలవాడి
దగలరక వెళళ్ళీటళ,  రటక్టలసు తినటళ  జరిగాక,

చివరిక  తాత  చెపేప్పిసాడ-  "చసూడ
యసువకుడా!   వినసు,   ననసున్న  ఇక  మదట
కలత పెటక్టవదసుద్ద.    ఇపప్పిటికే మసుసల-వాడిని
అయద్యానసు.   మకాళసుళ్ళీ  సహకరిళచటళ
లేదసు.   ఇదిగో,   నా ఈ మసుకుకపడళ
భరిణ  తీససుకో.   దీనిలో  నా  సేవకుడ
ఉళటడ.  నకు  ఏళ  కావాలనాన్న  ఇది
తెరసువ.  లోపల నసుళడి అతనొసాత్తడ.   నకు
ఎటలళటి కోరిక ఉనాన్న అతనిక చెపేత్త  చాలసు-
తీరసుసాత్తడ"  అని ఒక  భరిణ ఇచార్చెడ.  

యళకా ఆ భరిణని తీససుకుని గసుళడనిళడా
తాతని తలసుర్చెకుళటసూ ఇళటిక చేరాడ.    

ఇళటికళాళ్ళీక  దానిన్న  తెరవగానే  అళదసులో
నసుళడి ఒక చినన్నవాడ బయటక దసూకాడ.

చాలా  చసురసుగాల,  తెలవెకైనవాడిలా
ఉనాన్నడతనసు- “అనాన్న,  నకేళ కావాలో చెపప్పి"
అనాన్నడ. 

“తమసుమ్ముడ,   తినడానిక  ఏమెకైనా
పెడతావా?”   అనాన్నడ యళకా.  రపప్పిపా-

టసులో అతనిక భోజనళ తయరసుచేసి ఇచిర్చె,

మళళ్ళీ  భరిణలోక  వెళళ్ళీ  తలసుపేససుకునాన్నడ
చినన్నవాడ. 

 



కొతత్తపలల                                                              47                                                         ఏపప్రియల్  2016

2
జీవితళ హాయిగా జరిగపోతోళది యళకాక.

ఉనన్నవాడ ఊరసుకోక,  'ఈ విశాల పప్రిపళచళ
అళతా  తిరిగ  వసాత్తనసు'  అనసుకునాన్నడ.

అళతకు మసుళదసు  అతనెపప్పిడ ఆ అడవి
చసుటసుక్ట పప్రికకలసు దాటి ఎకకడకీ వెళళ్ళీలేదసు.  
అయితే  ఒకసారి  అలా  నిరర్ణయిళచసుకోగానే
తన  భరిణని,  పలలన తీససుకుని బయలసుదేరి
పోయడ;  చాలా  గాప్రామాలసు,  నగరాలసు
తిరిగాడ;  చాలా విళతలసు చసూశాడ.  

ఒకరోజు అతనసు  అటల  సమసుదదళ  అళచసున
నడససుత్తళడగా  ఒక  చినన్న  చేపపలల  ఒకటి,

అలల  తాకడిక  బయటక  వచిర్చె  పడిళది.

యళకాక  కనబడే  సరికే  అది  చనిపోయ
సిస్థాతిలో  ఉనన్నది.   యళకా  గభాలన్న  ఆ
చేపపలలని తీసి నళళ్ళీలోక వదిలాడ.  

ఆ చినిన్న చేప తోకని ఆడిససూత్త కొదిద్దగా నళసుళ్ళీ
తాగ,  తల పెకైకతిత్త-  "ఓ యసువకుడా,   ననసున్న
కాపాడినళదసుకు దళడాలసు.   ఎపప్పిడో నకు
నేనసు  సహాయళ  చేసే  రోజు  వససుత్తళది.

అపప్పిడ బాకీ తీరసుర్చెకుళటనసు"  అళది. 

ఆ మాటలసు వినన్న యళకా పలల చేప పలలనసు

చసూససూత్త  "మాద్యావ,  మాద్యావ"  అళది.  చేపపలల
కలకలా నవిశ్వళది. 

నాకు భరిణలో నా చినిన్న తమసుమ్ముడనాన్నడగా
సహాయనిక!  అయినా ఈ చేపపలల నాకేళ
సహాయళ  చేయగలదసు!?  అని  అనసుకునన్న
యళకా ఆ చేప మాటలక నవశ్వకుని తన
యతద కొనసాగళచాడ.  

పోగా పోగా ఒక పటక్టణళ వచిర్చెళది.  అపప్పిటిక
సాయళకాలళ  దాటిళది..  చీకటసుల
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అలసుమసుకుళటసునాన్నయి..

యళకాకు  చాలా  అలసటగా  ఉళది.

విశాప్రాళతి కోసళ చసుటసూక్ట  చసూశాడ.   కొళడ
మద పెదద్ద మహలసు కనిపళచిళది.  "ఆహా,  ఆ
మహల్  ఎళత  బాగసుళది?   కాన  వాళసుళ్ళీ
ననెన్నళదసుకు రానిసాత్తరసు?  ఏదెకైనా సతదళ కోసళ
చసూససుకోవాల..”  అనసుకుళటసూ మసుళదసుకు
వెళాళ్ళీడ.  

సతదళ  యజమానితో  "ఇకకడ  నేనసు  బస
చేయవచార్చె?!”  అని అడిగాడ. 

“ఎళదసుకు చేయకూడదసు?  మలాళటి వాళళ్ళీ
కోసమే  కదా  మా  రాజుగారసు  ఇది
కటిక్టళచిళది?!"  అనాన్నడ సతదళ యజమాని.

“ఓ,   అయితే  దారిలో  నేనసు  చసూసిన  ఆ
మహల్  మహారాజుగారిదేనా?!"   అనాన్నడ
యళకా. 

“అవనసు  కాని  మా  రాజుగారసు  పప్రిససుత్తతళ
చాలా  దిగసులసులో  ఉనాన్నరసు.  ఆయన
ఒకకగానొకక  కూతసురసునసు  'మాయదీవి
భసూతళగాడ   పటసుక్టకుని  పోయడ.

ఎవరకైతే  తన  బడడని  ఆ  మాయవి నసుళడి
కాపాడి తీససుకొసాత్తరో వాళళ్ళీక రాజద్యాళతోబాటసు

ఇచిర్చె  తన  కుమారత్తనసు  కూడా  ఇచిర్చె  పెళళ్ళీ
చేసాత్తనని రాజుగారసు పప్రికటిళచారసు.  అయినా
ఇళతవరకూ  ఆమెని  ఎవశ్వరసూ  తీససుకు
రాలేకపోయరసు.   రాజేమ  దిగసులసుతసూ
మళచ ళ పటక్టడ.. యళకాక చెపాప్పిడతనసు. 

“నేనసు పప్రియతిన్నసాత్తనసు"  అనాన్నడ యళకా. 

“వదసుద్ద,   పప్రియతిన్నళచి  ఎళతో  మళది
యసువకులసు  సమసుదదళ  పాలయద్యారసు.
మాయదీవి  భసూతళ  సమసుదదళలో
తాడిచెటక్టళత  ఎతసుత్తనన్న  అలలని  సమృషిక్టససుత్తళది.
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ఎళత గజ ఈతగాడ పోయినా ఆ అలల
కప్రిళద పడి మసునిగపోవలసిళదే!"   చెపాప్పిడ
సతదళ యజమాని. 

'నా  బళగారసు  మసుకుక  పడళ  భరిణ
తమసుమ్ముడళట  ఏదెకైనా  సాధిళచవచసుర్చె'

అనసుకునాన్నడ.   సతదళ  యజమానిక
చెపాప్పిడ-  "నసువశ్వ  రేప వకువనే మహల్ క
వెళళ్ళీ  రాజుగారితో  చెపప్పి-   పదసుద్ద  పడిచే-

టపప్పిటిక  రాకుమారత్త  ఆయన  మసుళదసు
ఉళటసుళదని!"  అని. 

3 

వకువనే  లేచి,   రాజుగారిక  యళకా
గసురిళచిన వారత్తనసు  చేరవయడానిక వెళాళ్ళీడ
సతదళ యజమాని.    అతనసు వెళళ్ళీపోయక
యళకా  తన   భరిణని  తెరిచాడ:

చినన్నవాడ  బయటక  గళతి  "అనాన్న,   న
కోరికేమిట చెపప్పి!"  అనాన్నడ. 

“రాజభవనళ  నసుళడి  మాయదీవిలో
రాజకుమారత్త  ఉనన్న  చోటిక  ఒక  వళతెన
నిరిమ్ముళచసు తమసుమ్ముడ!  ఆ వళతెన మదసుగా
నేనసు  పప్రియణిళచేళదసుకుగానసు  ఆరసు
గసురాప్రాలతో  కూడిన  బళడి  కూడా  ఒకటి

తెచిర్చెపెటసుక్ట"  అనాన్నడ అతనితో.

కళసుల మసూసి తెరిచేళతలో అకకడొక  వళతెన
పప్రితద్యాక్షమెకైళది.  ఆరసు గసురాప్రాల బళడి ఒకటి ఆ
వళతెన  మసుళదసు  కాచసుకుని  ఉళది.

చినన్నవాడ  కోరికలసు  తీరర్చెగానే  భరిణలోక
వెళళ్ళీపోయడ.  

తక్షణళ  బళడి  ఎకక  పప్రియణమెకైపోయిన
యళకా తశ్వరలోనే  మాయదీవిక చేరసుకు-

నాన్నడ.   అకకడ ఒక ఒళటి సత్తళభప మేడ
కటికీలో  నసుళడి  రాజకుమారి  సమసుదదళలో
ఏరప్పిడిన  వళతెననసు,  బళడిలో  ఉనన్న
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యళకానసు విళతగా చసూససుత్తనన్నది!  ఆ మేడ
వాకలక  అడడళగా  పడకుని   గసురసుప్రిపెటిక్ట
నిదదపోతసునాన్నడ మాయవి!  

“రాజకుమార!  నేనసు  నినసున్న  మ  తళడిదగారి
వదద్దకు చేరర్చెడానిక వచార్చెనసు.   వచిర్చె బళడి
ఎకకళడి"  అనాన్నడ యళకా,  కటికీ దగలర
నిలబడి.

"నేనసు  రాలేనసు!  తలసుప  దగలర  అడడళగా
పడకుని  ఉనాన్నడ,  మాయవి!"   అళది
రాకుమారి. 

"కటికీలో నసుళడి దసూకు!  నేనసు ఇటసునసుళడి
పటసుక్టకుళటనసు"   అని  చేతసులసు  చాపాడ
యళకా.  

ఆమె  సరేననన్నది.  అయితే  సరిగాల  దసూకే
సమయళలో  ఆమెకు  ఎకకడలేని  భయళ
వసిళది.  ఆ భయళలో ఓ  వెరిప్రికేక  వసిళది!

అది  వినగానే  మాయవి  నిదదలేచి  అటసూ
ఇటసూ చసూసాడ.   ఈలోగా రాకుమారిని
ఎకకళచసుకొని మెరసుప వగళతో గసురప్రిప బగీలని
తోలసాగాడ యళకా.  

అయితే  మాయవి  వెళటనే  వాళల  వెనకనే
పరిగతసుత్తకు రాసాగాడ!   వాడి అరసుపలకు

వళతెన మొతత్తళ అలాలడసాగళది.  వాడి నటి
నసుళడి పెదద్ద పెదద్ద మళటలసు చెలరేగాయి! 

అయితే వాడికళట చాలా మసుళదసు ఒడడకు
చేరసుకునాన్నడ  యళకా.  వెళటనే
రాజకుమారిని కప్రిళదక దిళచి రాజభవనళలోక
పళపేసి  తలసుప  వసేసాడ.   వెళటనే  తన
మసుకుకపడళ  భరిణ  తెరిచి,  "వళతెనని
కూలేర్చెయ"  అని  అరిచాడ.  భరిణలోని
చినన్నవాడ  ఒకక  క్షణళలో  వళతెనని
కూలేర్చెసాడ.  వళతెన  కూలపోయిళది;

మాయవి  సమసుదదళలో  పడి
కొటసుక్టకుపోయడ!   

అయితే  ఆ  హడావిడిలో  ఒక  తపప్పి
జరిగపోయిళది:   యళకా  చేతసులోళచి
భరిణ జారి సమసుదదళలో పడిపోయిళది!

4 

ఒడడనే  దిగాలసుగా   కూరసుర్చెని  బాధపడ-

తసునన్న  యళకా  దగలరక  వచార్చెరసు-
రాజుగారసు, రాజకుమారి.

రాజుగారసు  అనాన్నరసు  ఆనళదళతో-  "బాగసు
బాగసు,  యళకా!  నసువశ్వ  గొపప్పి
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సాహసవళతసుడివి.  నా రాజాద్యానిక వారససుడివి
నసువశ్వ.  ఇక  రాకుమారిని  వివాహమాడ;

రాజాద్యానిన్న పరిపాలళచసు"  అనాన్నడ. 

అయితే యళకా మనససు మనససులో లేదసు.
అతని  మనసళతా  సమసుదదళలో
మసునిగపోయిన  మసుకుకపడళ  భరిణ
మదనే  ఉనన్నది.  అళతలో  అకసామ్ముతసుత్తగా
అతని  పలల  సమసుదదళలోక  చసూససూత్త  
మాద్యావ,   మాద్యావ"  అని  అరిచిళది.

మరసుక్షణళ  యళకా  కాపాడిన  బసులలచేప
బయటక వచిర్చెళది, సమసుదదళలోళచి!  

“యళకా!  పాపళ, న భరిణ నళళ్ళీలోల
పడిళదటగా,   పలల  మామ  చెపత్తనాన్నడ.

అయితే  నా  దగలర  బోలడనిన్న  భరిణలసు
ఉనాన్నయి.  నదేదో నాకు తెలయదసు కాబటిక్ట
ఒకొకకకటీ  బయటక  విసిరేసాత్తనసు,   న

భరిణేదో  నసువశ్వ  గసురిత్తళచి  తీససుకో"   అని
నటిలోక వెళళ్ళీపోయిళది చేపపలల. 
అటల పోయిన ఆ చేపపలల రకరకాల భరిణలన్న
బయటక విసిరిళది:  వెళడివి,  బళగారపవి,

వజాప్రాలవి,   వెకైఢూరాద్యాలవి....   ఆఖరసున
యళకా పడళ పెటక్ట  బయటక వచిర్చెళది.

దానిన్న  తీససుకుని  మిగలన  పెటక్టలనిన్నళటిన
మళళ్ళీ సమసుదదళలోక విసిరేససూత్త నకు అనేక“
కమృతజజ్ఞాతలసు,  చిటిక్ట  చేపా!  'నసువశ్వ  నాకేళ
సహాయళ చేయగలవలే'  అని చినన్న  చసూప
చసూసానసు.  ననసున్న   క్షమిళచసు"   అనాన్నడ
యళకా.  బసులలచేప కలకలా నవశ్వతసూ నళళ్ళీ
లోపలక వెళళ్ళీపోయిళది. 

అటసుపెకైన  రాకుమారిని  వివాహమాడిన
యళకా మసుకుకపడళ పెటక్టలోని తమసుమ్ముడి
సహాయళతో  ఎనన్న  ఘనకారాద్యాలనసు
సాధిళచాడ. 

పప్రితి  సళవతలరళ  యళకా  ఒకకసారకైనా
అడవిలోక వెళళ్ళీ  "ఓహఓహ"  చేతోత్త  రటక్టలసు,
కాద్యాబేజీ పలసుససు తిని కమృతజజ్ఞాతలసు చెపప్పికుని
వసాత్తడ.  వససూత్త  వససూత్త  చేపపలలని  కూడా
చసూసి, ధనద్యావాదాలసు చెపప్పికుళటడ! 
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డాకక్టరసు గారసు-యక్షుల ఊరసు 
పన:సమృజన : నారాయణ, కొతత్తపలల బమృళదళ. 

సౌజనద్యాళ : బరక్ట,  సక్టర నర డాట్ కాళ 

అనగనగా  ఇళగలళడలోని  'లవిన్నయ'  అనే
మారసుమసూల  గాప్రామళలో  ఒక  డాకక్టరసుగారసు
ఉళడేవారసు. 
ఆయన  చాలా  మళచివాడ,

నెమమ్ముదససుత్తడనసూ. "రోగసులసు పాపళ రోగప

బాధతోటి కషక్టపడతసుళటరసు కదా,  వాళళ్ళీని
డబసుబ్బుకు అడిగతే ఏళ బాగసుళటసుళది?" అని
వాళళ్ళీనసు  డబసుబ్బులసు  కూడా  అడిగవాడ
కాదసు.  అయినా దేవడి దయవలల  ఆయన
అనసరాలకు  తగనటసుల  డబసుబ్బు

ఐరిష్ జానపద కథ 
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సమకూరసుతసూఉళడేది. 

ఒకసారి వాళళ్ళీ అమామ్ముయి పెళళ్ళీ సళదరర్భాళగా
డాకక్టరసుగారిక  చాలా  డబసుబ్బులసు
అవసరమెకైనాయి.  "ఇనాన్నళసుళ్ళీగా  ఏమ
కూడబటక్టలేదసు.  ఇపప్పిడేళ  చెయద్యాల?"

ఆయన  భారద్యా  పోరటళ  మొదలసుపెటిక్టళది.

ఆయనకూ ఏళ చేయలో పాలసుపోలేదసు. 
ఆరోజు రాతిద చీకటి పడాడక డాకక్టరసుగారి ఇళటి
తలసుపనసుదబదబా బాదారవరో.  గబసుకుకన
మేలసుకునన్న డాకక్టరసుగారసు పెకైజామా నాడాలసు
కటసుక్టకుళటసూ  బయటికొచార్చెరసు-  'ఎవరది?'

అళటసూ.  ఇళటి  మసుళదసు  ఖరదెకైన  గసురప్రిప
బళడి ఒకటి ఆగ ఉళది. బాగా పాలష్ పటిక్టన
మహగొని  చెకకతో  చేసిన  ఆ  బళడిక
అనిన్నవెకైపలా  మఖమ్ముల్  తెరలసు
వలాడతసునాన్నయి.  నడిపే కురాప్రాడ సనన్నగా,

మరసుగసుజు జ్జులాగా విళతగా ఉనాన్నడ.

బళడిలోపల జమళదారసులాళటి పెదద్ద  మనిషి
ఒకాయన కూరర్చెని ఉనాన్నడ. డాకక్టరసు గారిని
చసూడగానే  అతనసు  బళడి  దిగ  వచార్చెడ-

అతని  వళళ్ళీనిన్నళటి  మదా  రకరకాల
ఉళగరాలసు  మెరసుససుత్తనాన్నయి.  "  అయద్యా  ,

డాకక్టరసుగారసూ!  తశ్వరగా  రావాల.  మ కోసళ
అళత  దసూరళ  నసుళడి  వచార్చెళ.  పెదాద్దవిడ
ఆరోగద్యాళ అకసామ్ముతసుత్తగా పాడకైళది. మరసు తపప్పి
ఇళకే డాకక్టరసూ వదద్దళటసునన్నది. దయచేసి మరే
రావాల. ఇదిగో మకోసళ ఈ బళడిని కూడా
తీససుకొచార్చెనసు" అని పాప్రాధేయపడాడడ. 

డాకక్టరసుగారసు చకచకా తయరకై బళడకక
కూరసుర్చెనాన్నరసు. "రళడి-రళడి. వాయసువగళతో
బళడిని  పోనిసాత్తడ.  తమరసు  ఏమ
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అనసుకోరాదసు.  అసౌకరద్యాళ  లేకుళడా  ఈ
తెరలసు వెసేసాత్తనసు"  అని తెరలసు మసూసేసాడ
జమళదారసు గారసు. 
గతసుకుల  రోడడ  మద  బళడి
గడగడలాడతసూ పరసుగసు మొదలసు పెటిక్టళది.

అయితే  ఆశర్చెరద్యాళ,  కొదిద్దసేపటికే  ఏదో
రాజవధినెకకనటసుల, గతసుకులనన్న పోయయి!

బళడి  ఎళత  ససుతిమెతత్తగా  పోసాగళదళట,

అసలది ఆగపోయిళదేమ అని డాకక్టరసుగారిక
అనసుమానళ  వసిళది!  ఊరికే  తెరల
సళదసులోళచి బయటిక చసూసిన డాకక్టరసుగారసు
ఆశర్చెరద్యాళతో నరసు తెరిచారసు. బళడి నేలమద
నేలకు  ఇళతెతసుత్తన,  గాలలో
పరసుగసుపెడతసునన్నది!! 

అళతలోనే  పప్రికకన  కూరసుర్చెనన్న  జమళదారసు
గారసు  చిరసునవశ్వతో,  చాలా  మరాద్యాదగా
ఆయనిన్న  తనవెకైపకు  తిదపప్పికొని  తెరలసు
వసేశాడ- "భలేవారసు, డాకక్టరసు గారసు! మరసు
చాలా  మళచివారసు-  ఇటల  నా  పప్రికకన
కూరోర్చెళడి;  ఓ  పది  నిమిషాలసు  ఏళ
జరసుగసుతసునన్నదీ  పటిక్టళచసుకోకళడి;  మిమమ్ములన్న
నేనసు  భదదళగా  చేరసుసాత్తనసుగా,  మకళదసుకు

బాధ!"  అళటసూ.   "కాదసు,  మనళ అపప్పిడే
నది ఒడడకు వచేర్చెసినటసులనాన్నళ  కదా,  మరి
పడవ  మాటలడకోవాలేమనని.."  అనాన్నరసు
డాకక్టరసుగారసు అసౌకరద్యాళగా. 

"ఏమ అవసరళ లేదసు సర. మా య
గసురాప్రాలసు  నళలలోనసూ  పోతాయి.  అయినా
కొళచెళ  గటిక్టగా  పటసుక్టకోళడి-  పడేరసు!"
అనాన్నడ ఆ విళత వద్యాకత్త.  "అవనసులే,  బళడి
చకాప్రిలసు అసలసు నేల మద, నళల మద ఆనితేనే
గద!" అనసుకునాన్నరసు డాకక్టరసుగారసు. 
అళతలోనే  గసురాప్రాలసు  చకా  చకా  నళల
మదసుగానే  బళడిని  లాగశాయి.  అపప్పిడ
వచేర్చె శబాద్దనిక,  ఆ సళగతి అరస్థామెకైపోయిళది-

"భలే  ఉనన్నదళడి,  మ  బళడి!"  నవాశ్వరసు
డాకక్టరసు గారసు  "ఇళతకీ పేషళటసుది ఎలాళటి
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సమసద్యా చెపప్పినే లేదసు!" అళటసూ. 

"అయోద్యా!  నేనసు  చెపప్పినేలేదసు  కదసూ,  మరసు
వససుత్తనన్నది  'డనిశ్వచ'  రాణి గారి కోసళ.  రాణి
గారిక బాగా కడప నొపప్పిగా ఉనన్నది.  మరసు
తపప్పి  మరవశ్వరసూ  ఆ  బాధని  తగలళచలేరని
ఆవిడ నమమ్ముకళ" చెపాప్పిడ అతనసు. 
"మరి మరసు-" అనాన్నరసు డాకక్టరసుగారసు. 
"మమమ్ములన్న  డనిశ్వచ  రాజావారసు  అళటరసు"
చెపాప్పిడాయన. 

అళతలోనే  గసురప్రిప  బగీల  ఓ  కొళడ  మదిక
ఎకకసాగళది.  కొనిన్న  కొనిన్న  సళదరార్భాలలో
రోడడ  చాలా  నిటరసుగా,  దాదాప
అసాధద్యాళగా  ఉనన్నటసుల  తోచిళది.  అయినా
గసురప్రిప బళడిక అవమ ఒక లకక కాలేదసు. 
డాకక్టరసు  గారిక  ఇదళతా  చాలా
గళదరగోళళగా తోచిళది. వళసుల ఎవరో, తనని
ఎటసు తీససుకువెళసుత్తనాన్నరో ఏమ అరస్థాళ కాలేదసు.
అయినా  ఆయన  తన  పప్రిశాళతతని
కోలోప్పికుళడా కూరసుర్చెనాన్నడ. 

ఆలోగా  బళడి  కొళడమద  ఓ  భవళతి
మసుళదసు  ఆగళది.  వాళల  కోసమే  ఎదసురసు
చసూససుత్తనన్నటసుల,  కొళదరసు  పరిచారకులసు

పరసుగసున వచిర్చె,  మరాద్యాదగా బగీల  తలసుపలసు
తెరిచి పటసుక్టకునాన్నరసు. 

డాకక్టరసు గారసు బళడి దిగ అటసూ ఇటసూ
కలయ చసూశారసు.  చసుటసూక్టతా చిమమ్ము చీకటి
అది  అసలసు  నరమానవల  సళచరిళచే
చోటసులాగ  లేదసు.  ఆయనకదసురసుగా  ఉనన్న
భవళతి  కూడా  విళతగా  ఉనన్నది.  ఎకకడా
వెలసుతసురసు,  లకైటసుల  ఉనన్న  జోడీలేదసు.
అళతలోకే  బళడిలోళచి  దిగన  రాజావారసూ,
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పరిచారకులసూ  అళదరసూ  "రళడి  లోనిక"

అళటసూ ఆ చీకటలక దారి తీసారసు. 
వాళల  వెళట  తడమసుకుళటసూ  పోయరసు
డాకక్టరసు  గారసు.  వాళల  పప్రియణళ  ససన్నటి,

పడవెకైన,  తకుకవ  ఎతసుత్త  కపప్పిలసునన్న  చీకటి
దారసుల  వెళట  సాగళది.  ఏమళట మిగలన
వాళలళతా అలవాటసు కొదీద్ద అలవోకగా వగళగా
పోతే,  డాకక్టరసు  గారసు  మటసుకు  పడతసూ
లేససూత్త గబగబా నడవాలలవచిర్చెళది! 

"ఇరసుకుకపోయనే!  ఎళత  గొపప్పి
రాజావారసు!  ఎళత  గొపప్పి  కోట!"

అనసుకునాన్నరసు డాకక్టరసుగారసు. 
అళతలో పరిచారకులసు పప్రికకనే ఉనన్న ఓ గది
తలసుపలసు తెరిచి డాకక్టరసు గారిని ససునిన్నతళగా
లోనిక నెటక్టరసు:  లోపల చకకని,  వెలసుతసురసు
పరచసుకొని  ఉనన్నది.  గది  వాతావరణళ
వెచర్చెగా,  ఆహాలదకరళగా  ఉనన్నది.  కప్రిళద
పరిర్షయ దేశప తివాచీ పరచసుకొని ఉనన్నది.

విశాలమెకైన  గదిక  అనేక  కటికీలసూ,  ఎతె త్తైన
తలసుపలసూ,  ఎకకడ చసూసినా కరక్టనసుల-  గదిక
ఒక  పప్రికకగా పెదద్ద  పానసుప్పి,  దానిమద అటసు
తిరిగ కూరర్చెని ఉనన్న చకకని ఓ యసువతి- 

"నమసాకరమమామ్ము!  నాకోసళ  మనసుషసులన్న
పళపారసు, నేనసు చేయగలలన సేవ?!" అనాన్నరసు
డాకక్టరసు గారసు, అకకడే నిలబడి. 

"ఓ  డాకక్టరసు  గారసు!  వచార్చెరా?!  మకోసమే
ఎదసురసు చసూససుత్తనాన్ననసు.  రాగలరో,  లేరో అని
ఆళదోళన పడతసునాన్ననసు"  అనన్నదామె ఇటసు
తిరిగ. 

మెరసుప  తీగలాళటి  సౌళదరద్యాళ  ఆమెది.

ఆమెని చసూడగానే తనని ఎళదసుకు పలచారో
అరస్థామెకైళది  డాకక్టరసు  గారిక.  ఆమె  గరర్భావతి-

నెలలసు నిళడాయి. పప్రిసవ సమయళ. 

డాకక్టరసు గారసు రాజావారి కేసి చసూససూత్త తనకు
ఏమేళ  వససుత్తవలసు  కావలసి  ఉళటయో
తెలయజేశారసు.  ఆయన  తల  ఊప
మరసుక్షణళ  ఒక  సళచీని  డాకక్టరసు  గారిక
అళదిళచాడ.  అళదసులో  డాకక్టరసుగారసు
అడిగన వససుత్తవలనన్న ఉనాన్నయి! 

డాకక్టరసు  గారిక  చాలా  ఆశర్చెరద్యామసూ,

భయమసూ  ఒకేసారి  కలగాయి.  అయినా
ఆయన బయట పడక,  తన పని మొదలసు
పెటక్టడ.  రాణీ  గారిని  మళచళ  మద
పడకొమమ్మునాన్నడ,  ఆమె తలకు నడమసుకు
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ఏవో మళదసు పటీక్టలసు వశాడ.  ఒక ఇళజక్షన
ఇచార్చెడ,  రకత్తపోటసునసు  పరక్షిళచాడ-

ఆశర్చెరద్యాళగా, ఎనిన్న రకాలసుగా చసూసినా, ఆమె
రకత్తపోటసు  ఎళతసునన్నదీ  తెలీనే  లేదసు
ఆయనకు!  అయినా  పరవాలేదనన్నటసుల
పనిలోక దిగారసు డాకక్టరసుగారసు. 
కొదిద్ద  సేప  అకకడే  నిలబడి  చసూసిన
రాజావారసు  డాకక్టరసు  గారసు  పని  మొదలసు
పెటక్టగానే  మరాద్యాదగా  బయటిక  నడిచారసు.
ఆయనతో బాటసు ఆయన అనసుచరసులళతా
బయటిక వెళాలరసు. 
కొదిద్దసేపటిక రాణీ గారిక పప్రిసవమెకైళది.  మగ
బడడ  పటక్టడ.  పలలవాడి  గసుళడ  శబద్దమసూ,

ఊపర అనన్న సరిగానే ఉనాన్నయని పరక్షిళచి,

వాడిని తలల  పప్రికకనే  పడకోబటిక్ట,  దసుపప్పిటసుల
అవ చసుటక్టరసు డాకక్టరసు గారే, సశ్వయళగా. 

ఆ  సరిక  తేరసుకునన్న  రాణీగారసు  నరసళగా
నవిశ్వ-"ధనద్యావాదాలసు,  డాకక్టరసు  గారసు!
నాకోసళ మరసు చాలా శప్రిమపడాడరసు.  అయితే
మిగలన  వాళలళతా  వచేర్చెలోగా  మకు  కొనిన్న
సళగతసులసు చెపాప్పిల-"అనన్నది. 

"చెపప్పిళడి" అనాన్నడ డాకక్టరసు గారసు. 

చసూడళడి-ఈ పాటిక మకు అరస్థామెకై ఉళడాల.

మేళ  మనసుషసులళ  కాదసు.  మేమళదరళ
యక్షులళ.  ఈనాటి  వరకూ  మా  దగలరిక
వచిర్చెనవాళళ్ళీవరసూ  తిరిగ  వెనకక  వెళళ్ళీలేదసు.
అళదసుకని  చెబసుతసునాన్ననసు-  మా  వాళసుల  మ
మద  మళతదళ  పప్రియోగళచాలని  చసూసాత్తరసు-
కాన  నేనసు  చెపేప్పి  ఈ  సళగతసులసు  విని,

జాగప్రితత్తగా  మసలసుకుళట  మటసుకు  మరసు
క్షేమళగా  బయటపడగలసులతారసు-"ఇకకడ
మరసు  ఒకక  చసుకక  మళచి  నళసుల  కూడా
తాగదసుద్ద;  ఒకక  మెతసుకు  అనన్నళ  కూడా
తినదసుద్ద- గసురసుత్తపెటసుక్టకోళడి. 

-దానితో బాటసు ఇళకో సళగతి-ఇకకడ ఏళ
జరిగనా  మరసు  ఆశర్చెరద్యాపోయినటసుల
కనిపళచకూడదసు;  దేనికీ  అడడ  చెపప్పిదసుద్ద.
అయితే  వాళసుల  మకు  డబసుబ్బులసు  ఇవశ్వ
జూసినపప్పిడ-  కేవలళ  ఐది  బళగారసు
నాణాలసు మటసుకు తీససుకోళడి-  వాళసుల మకు
ఏ ఐదసు వళదలో,  ఐదసువలో ఇవశ్వ జూపనా
తిరసకరిళచళడి" అనన్నది. 

"ధనద్యావాదాలసు  తలీల!  నా  పాప్రాణాలసు
కాపాడారసు.  తపప్పికుళడా  మరసు  చెపప్పినటల
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చేసాత్తనసు  "  అనాన్నరసు  డాకక్టరసు  గారసు  ఊపరి
పలసుర్చెకుళటసూ. 

అళతలోనే ఆయనిన్న తీససుకువచిర్చెన యక్షుల
రాజు  లోనిక  వచార్చెడ.  ఇపప్పిడతనసు
రాజోచితమెకైన  దసుససుత్తలసు  ధరిళచి
మెరసిపోతసూ  ఉనాన్నడ.  "ఏడీ  పలాలడ?!

ఏడీ నాకొడకు?!" అని సళతోషళగా పోయి
పలలవాడిని  చేతసులోలక  తీససుకునాన్నడతనసు.
"ఉళహ..  బాగసునాన్నడ!  నాకు  తగనటల
ఉనాన్నడ!!  డాకక్టరసు  గారసూ,  చాలా
ధనద్యావాదాలసు!  మ రసుణళ ఉళచసుకోళ!"  అని
అతనసారి చసుటసూక్ట కలయజూశాడ. 

గదిని వెచర్చెగా ఉళచేళదసుకు ఒక  మసూలగా
పయిద్యా ఒకటి రగసులసూత్త  ఉనన్నది.  రాజావారసు
ఇపప్పిడ  ఆ  పయిద్యా  దగలరిక  వెళల,  పప్రికకనే
ఉనన్న  సాధనళతో  దానిలోని  నిపప్పిలన్న
మసుళదసుకు  జరిపారసు.  బసూడిద  అళతా
కదిలేసరిక  పయిద్యాలో  మళడతసునన్న
బొగసులలనన్న  ఎరప్రిటి  మాళసళ  మసుదద్దలాలగా
మెరవసాగాయి.  రాజుగారసు  చకచకా  ఆ
బొగసులలనిన్నటిన  మసుళదసుకు  లాగ
కుపప్పిచేసారసు.  డాకక్టరసుగారసు  చసూససుత్తళడగానే

ఆయన  మళల  మళచళ  దగలరిక  వచార్చెడ.

పలలవాడిని ఎతసుత్తకొని,  పేప్రిమగా మసుదాద్దడతసూ
తీససుకళల,  చటసుకుకన  పయిద్యాలో  ఏరప్పిడడ
ఖాళలో పడకోబటక్టరసు! 
నిశేర్చెషసుక్టలకైన  డాకక్టరసు  గారసు  తేరసుకునే  లోప
నిపప్పిలనన్న  వెనకక జరిప పలలవాడి మదళతా
నిపప్పిలసు కపేప్పిశారసు! 
డాకక్టరసు  గారసు  ఆళదోళనగా  రాణిగారి  వెకైప
చసూశారసు, కాన ఆవిడ 'అదళతా మామసూలే'

అనన్నటసుల  చిరసునవశ్వ మసుఖళతో చసూససుత్తనన్నది!

"దేనికీ అడడచెపప్పివదసుద్ద" అని గసురసుత్త చేససుకునన్న
డాకక్టరసుగారసు  ఏడపనసు  దిగమిదళగ,

మసుఖానిన్న పప్రిశాళతళగా పెటసుక్టకునే పప్రియతన్నళ
చేశాడ. 

అళతలో వాళసులనన్న ఆ గది ఇళకా అళదమెకైన
మరో  పెదద్ద  గదిలా  మారిపోయిళది!  పెకైన
ఊగసలాడే షాళడిలయరసుల, దీపాలసు పెటసుక్టకునే
నిలసువెతసుత్త  పప్రిమిదెలసు,  మెరిసే  తోరణాలసు,
రకరకాల చెకక వససుత్తవలసు!! 
ఆ గది మధద్యాలో డాకక్టరసు గారసు అళత వరకూ
ఏనాడ  చసూడనళత  పెదద్ద  టబసులసు  పరచి
ఉనన్నది!  దాని మద వళదలాది వళటకాలతో
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చవలసూరిళచే  చకకని  భోజనళ!  రకరకాల
మాళసాలసూ,  పానయలసు,  పళడల,  పళడల
రసాలసు, సారాయలసు!! 

'రళడి డాకక్టరసుగారసూ! మసాయనిక
కమృతజజ్ఞాతలతో  మేమిచేర్చె  య  చినన్నపాటి
విళదసునసు సశ్వకరిళచళడి. మకు నచిర్చెనవళట
తెలీదసు కనక,  ఇలా రకరకాలసు చేయిళచాళ.

రళడి"  అనాన్నరసు  రాజావారసు,  ఆయనిన్న
ఆహాశ్వనిససూత్త. 

"అయద్యా!  మరేమ  అనసుకోకళడి-నేనసు
ఇవాళల,  రేప  రళడోప్రాజులసు  ఉపవాసళ-  మళల
ఇలసుల  చేరేళతవరకూ  ఏదీ  తినేళదసుకు,

తాగళదసుకు  లేదసు-  అళదసుకని  ననసున్న
క్షమిళచళడి;  వలకైనళత  తశ్వరగా ననసున్న  మా
ఇలసుల చేరేర్చె ఏరాప్పిటసు చేయిసేత్త చాలసు- ఇళకేమ
వదసుద్ద"  అనాన్నరసు డాకక్టరసు గారసు తల అడడళగా
ఊపతసూ. 

"ఓ  తపప్పికుళడా!  అయితే  మసుళదసు  మ
సాయనిక  ఈ  చినన్నపాటి  బహుమానళ-"

అళటసూ బళగారసు నాణాల మసూటనొకదానిన్న
ఆయన  మసుళదసుకు  జరిపారసు  రాజుగారసు,
దానిన్న విపప్పి నాణాలనసు చసూపససూత్త. 
డాకక్టరసు  గారసు  నవిశ్వ-"ధనద్యావాదాలసు
రాజువారసూ!  అయితే  వటిలోళచి  నాకు
చెళదాలలన  డబేబ్బు  నేనసు  తీససుకుళటనసు"
అళటసూ  ఐదసు  నాణాలనసు  ఎళచి  పరసులలో
పెటసుక్టకొని మిగతా మసూటనసు అకకడే టబసుల్
మద ఒదిలారసు-  "మరి ఇక  సలవా,  ననసున్న
వెనకక  తీససుకళలళదసుకు  బళడి  ఏరాప్పిటసు..
ఆలసద్యాళ  అవతసునన్నది..  బయలసుదేరతానిక!

వెళలసాత్తనమామ్ము..! జాగప్రితత్త..!" అళటసూ. 
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ఈ  మాటలసు  విని  రాజావారసు  గటిక్టగా
నవాశ్వరసు-  "ఓహో!  అరస్థామెకైళది!  మా  రాణీ
గారసు  మకు  రహసద్యాళగా  జాజ్ఞానబోధ
చేసేసారనన్న మాట!-అయినా పరేలదసులే, మరసు
గొపప్పి  హమృదయళతో,  మాకు  నిజళగానే 
సాయళ చేశారసు.  అళదసుకని మరసు క్షేమళగా
ఇలసుల  చేరసుకుళటరసు-  పరేలదసు"  అళటసూ
గటిక్టగా చపప్పిటసుల కొటక్టరసు. 
వెళటనే మళల  గసురప్రిప బళడి వచిర్చెళది;  నళల
గసుళడానసు, గాలలో తేలసుతసూనసూ పోయిళది.

తెలలవారసు  జామసుకలాల  డాకక్టరసు  గారసు  ఇలసుల
చేరసుకొని  ఊపరి  పలసుర్చెకునాన్నరసు.
జరిగళదళతా ఓ  పడ  కల  అనన్నటసుల,  దానిన్న
ఇక  గసురసుత్త  చేససుకోకుళడా  వరే  పనసులోల
మసునిగపోయరసు. 
తరాశ్వత,  కొనిన్న  రోజులక,  ఆయన బడడ  పెళల
బాగా  దగలర  పడాడక,  "వాళలచిర్చెనన్న  బళగారసు
నాణాలసు అమసుమ్ముకుళట తపప్పి వలవదసు"  అని
తన పరసులనసు తెరచి చసూసిన డాకక్టరసు గారసు
నిరారళతపోయరసు-  దానిలో  తనసు

ఎళచసుకునన్న  బళగారసు  నాణాలతో  బాటసు
నిళడా విలసువెకైన వజాప్రాలసు అనేకళ ఉనెకైన్న!! 
వాటితో బాటసు ఒక చినన్న కాయితళ.. మడత
పెటిక్ట  ఉనన్నది.  డాకక్టరసుగారసు ఆ కాగతళ తీసి
చదివారసు-  "మ  అమామ్ముయి  పెళళ్ళీ
శసుభాకాళక్షలసు!  మ   ఖరసుర్చెలకోసళ  ఈ
బళగారసు  నాణాలసు;  మరసు
చేదాద్దమనసుకుళటసునన్న  మళచి  పనసులకోసళ
ఈ వజాప్రాలసు.  మ మళచి పనసుల పణద్యాళతో
మాకు య  జనమ్ము  నసుళడి  విమసుకత్త  తపప్పిక
కలసుగసుతసుళది- సళదేహళ లేదసు!" 
బళగారసు నాణాలతో డాకక్టరసు గారి బడడ పెళల
ఘనళగా  జరిగళది.  అటసుపెకైన,  మిగలన
వజాప్రాల  డబసుబ్బులతో డాకక్టరసుగారసు  ఆససుపతిదని
పెదద్దగా  చేసారసు;  లకకలేనళతమళది
రోగసులకు  ఉచితళగా  వెకైదద్యా  సేవలసు
అళదిళచారసు.   ఆయన మళచి పనసుల వలల
యక్షులళదరికీ  పణద్యాలోకాలసు  లభిళచాయి.

అళదసుకనే,  ఇపప్పిడ మనకవశ్వరికీ యక్షులసు
అసలసు కనిపళచటమే లేదసు! 

అమెరికా వాడ: మా దేశళలో కరళటసు పోతే వెళటనే కరళటసు ఆఫీససుక ఫోన చేసాత్తళ!

జపాన వాడ: మా దేశళలో కరళటసు పోతే వెళటనే ఫద్యాజులసు చెక చేససుకుళటళ!

మనవాడ: మా దేశళలో కరళటసు పోతే పప్రికక వాళలళటలక తొళగ చసూసాత్తళ!
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మతసుకణళ కథ 
తెనాల రామకమృషసుర్ణడి తెలవి ! 
సౌజనద్యాళ: శమతి ససుగసుణ రసూపనగసుడి, మసుఖపసత్తకళ. 

ఒకసారి కమృషర్ణదేవరాయలవారి ఆసాస్థానానిక ఒక
సళసకమృత పళడితసుడ వచార్చెడ.  ఆయనతో
పాటసు  ఒక  బళడి  నిళడా  పతాప్రాలసు  ఉనెకైన్న.
"సళసకమృతళలో ననసున్న మిళచినవాడ లేడ.

అనేక  దేశాల సళసకమృత  పళడితసులసు  నాతో
ఓడి,  నాకు  ఈ  విజయపతాప్రాలనసు
అళదిళచారసు.  మ   రాజద్యాప  పళడితసులతో
శాసత్తస్త్ర  చరర్చె  చేదాద్దమని  వచార్చెనసు.  మ
రాజద్యాళలో  ఎవరకైనా  పళడితసుడనన్నవాడ
ఉళట  నాతో  తలపడమనళడి.  లేదసూ,

వారవశ్వరసూ నాతో శాసత్తస్త్ర  చరర్చెకు మసుళదసుకు
రాలేమళట,  మరి  విజయపతాప్రాలనసు
ఇపప్పిళచళడి" అనాన్నడ గొపప్పిగా. 

రాయలవారసు సభలోని కవల కేసి చసూసారసు.
వాళలళతా  కొళచెళ  ఇరసుకున  పడాడరసు.
ఏమళట  "ఆసాస్థానళలో  ఉనన్న  సళసకమృత
పళడితసులసు  అళదరసూ ఆ సమయనిక వరే
దేశానిక వెళళ్ళీ ఉనాన్నరసు-  రాజద్యాళలో ఉనన్నదలాల
తెలసుగసు కవలసు మాతదమే. ఈ సళసకమృత కవి
తీరసు చసూసేత్త  మామసూలసు వాడిలాగా లేడ.
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ఊరికే  చరిర్చెళచేదెళదసుకు,  ఓడేదెళదసుకు,

రాజాద్యానన్నళతా ఓటమి పాలసు చేసిన అపకీరిత్తని
మసూటగటసుక్టకునేదెళదసుకు?" 

రాయలవారసు వారి సళశయనిన్న గసురిత్తళచారసు.
సభలో  కూరసుర్చెనన్న  తెనాల  రామకమృషసుర్ణడికేసి
చసూసారసు.  రామకమృషసుర్ణడ  ఇకలళచాడ.

రాయలవారసు  తల  పళకళచారసు.  "అయద్యా!
పళడితసులవారసూ!  మా  సళసకమృత
కవలళదరసూ విదేశ యతదలో ఉనాన్నరసు. వారి
శిషసుద్యాలకైన  పామరసులసు  మాతదళ  కొళదరసు
ఇపప్పిడ అళదసుబాటసులో ఉళటరసు.  తమరి
రాకనసు  వారిక  తెలయజేసాత్తళ.  రేప
మధాద్యాహన్నళగా  శాసత్తస్త్రచరర్చె  ఏరాప్పిటసు
చేససుకుళదాళ.  అళతవరకూ  తమరసు  మా
ఆతిథద్యాళ  సశ్వకరిళచళడి"  అని
పళడితసులవారిక  తసుళగభదాప్రా  నదీ  తీరాన
వనన్న  ఒక  భవళతిలో  విడిది  ఏరాప్పిటసు
చేసారసు. 
పళడితసులవారసు  అటసు  పోగానే  ఇటసు
రాయలవారసు "రామకమృషార్ణ!" అనాన్నరసు. 
"పప్రిభసువలవారసు  ఈ  పని  నాకు
వదిలయద్యాళడి!"  అనాన్నడ  రామకమృషసుర్ణడ

నవశ్వతసూ. 

మరసునాడ తెలలవారే సరిక రామకమృషసుర్ణడ
చాకలవాడి  వష ళ  వససుకునాన్నడ.  తన
భారద్యాకు  చాకలమమ్ము  వషళ  వసాడ.  ఏళ
చెయద్యాలో అళతా ఆమెకు చెపప్పి వళచాడ.

ఓ బటక్టల మసూటనెతసుత్తకొని తనసు తసుళగభదాప్రా
నదీ  తీరళ  చేరసుకునాన్నడ.  నదిలో  బటక్టలసు
ఉతసుకుతసునన్నటసుల  నటిళచటళ  మొదలసు
పెటక్టడ.  

అనసుకునన్నటల  ఆ  రేవ  దగలరిక  వచార్చెడ
సళసకమృత పళడితసుడ.  నదిలోక దిగ సాన్ననళ
చేససుత్తనాన్నడ.  చాకల  ఆయన  తీరసునసు
చసూససూత్త తన జోరసు పెళచాడ. 

అళతలోకే చాకలమమ్ము  వచిర్చెళది మరో చినన్న
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బటక్టల  మసూట  పటసుక్టకొని.  రామకమృషసుర్ణడిని
అడిగళది గటిక్టగా,  దగలరోలనే ఉనన్న పళడితసుడిక
వినబడేటసుల- "యివాశ్వళ అనన్నళ లోక సాధకళ
ఏమి చెయద్యా మళటవ మామా ?" అని. 

చాకలవాడ కొళచె ళ ఆలోచిళచాడ: 

"మతసుకణళ నది సళయసుకత్తళ, 

విచార ఫల మేవచ, 

గోపతీన్న సమాయసుకత్తళ,  

గాప్రామచసూరర్ణళ  చ  వద్యాళజనళ"  అని  జవాబ-

చార్చెడ. 

ఆమె కనబడీ కనబడనటసుల  నవిశ్వళది.  "సరే
అలాగ-  'తథ కైవ అససుత్త' "  అని చెపప్పి,  ఉతికన
బటక్టలసు పటసుక్టకొని వెళళ్ళీపోయిళది. 

నదిలో  సళధాద్యావళదనళ  చేససుకుళటసునన్న
పళడితసుడిక  తల  తిరిగనటకైలళది.  "ఈ
దేశళలో  ఒక  సాధారణ  చాకల,  చాకలమమ్ము
సళసకమృతళలో  మాటలడకునాన్నరసు!
ఇళతగొపప్పి సళసకమృత పళడితసుడకైన తనకు ఆ
శ లకళ అరస్థాళ కాలేదసు!" 
"ఇళతకీ  'మతసుకణళ'  అళట  ఏళటి?

'మతసుకణళ' అళట సళసకమృతళలో 'నలల' అని
అరస్థాళ. 

'నది సళయసుకత్తళ'  అళట 'నదితో కలసినది'-

నలల నదితో కలవటమేమిటి? తెలీదసు! 
"విచార ఫలళ" అనాన్నడ-  విచారిసేత్త  ఫలతళ
ఏమసుళటసుళది?  కనన్నళసుళ్ళీ  వసాత్తయి..

అయితేనేమి? 

ఇక  "గో పతిన్న-  ఆవ భారద్యా"  అళటసునాన్నడ.

ఆవ  ఆడది  కదా,  ఇక  ఆవకు  భారద్యా
ఎకకడినసుళడి వససుత్తళది? 

అళతా  చేసి  "గాప్రామ  చసూరర్ణళ"  కావా-

లళటసునాన్నడ! అదేళటి? 

"పోన  'దీనికళతా  అరస్థాళ  లేదసు'
అనసుకుళదామళట అటలనసూ లేదే, చాకలమమ్ము
"సరే సరే"  అని పోయిళది.  అళట ఆమెకు
అరస్థామెకైనటల  కదా!"  ఆలోచిళచీ  ఆలోచిళచీ
అతనిక మతి పోయిళది- 

"ఈ  రాజద్యాప  చాకలవాడి  శ లకమే  తనకు
అరస్థాళ కాలేదసు- చాకలమమ్ముకు అరస్థామయినళత
నాకు అరస్థాళ కాలేదసు. యిళక రాజుగారి దగలర
పనిచేసే  పళడితసులతో  నేనెకకడ
గలసువగలనసు?"  అనసుకునాన్నడాయన.

రామకమృషసుర్ణడ  చసూససుత్తళడగానే  ఒక
నిశర్చెయనిక  వచిర్చెనటసులగా  బయలసుదేరి
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భవనానిక  వెళల,  మసూట  మసులల  సరసుద్దకొని,

నగరళ విడిచి పారిపోయడ. 

మరసునాడ సభలో రాయలవారసు అడిగారసు-
"ఏడీ!  పళడితసుడ?!" అని. 

"విడిది పరిసరాలోల ఎకకడా లేడ" చెపాప్పిరసు
భటసులసు.  "వరే నగరానిక వెళసుత్తనాన్ననని చెపప్పి
ఉదయనేన్న వెళాళ్ళీడాయన!" 

విళటసునన్న  రామకమృషసుర్ణడ  నవాశ్వడ.

రాయలవారసు  "నసువశ్వ  ఏదో
చేసినటసులనాన్నవ?!" అనాన్నరసు మరమ్ముగరర్భాళగా 
"లేదసు-  నేనసు  కాదసు,  ఇదళతా  చేసిళది
మతసుకణళ"  అని  కథళతా  చెపాప్పిడ
రామకమృషసుర్ణడ. 

రాయలవారసు  నవిశ్వ,  ఇళతకీ  ఈ  శ లకళ
మాకూకడా  అరస్థాళ  కాలేదసు-  ఏళటి,  దీని

కథ?" అనాన్నరసు. 
అపప్పిడ  రామకమృషసుర్ణడ  ఇలా  అరస్థాళ
చెపాప్పిడ: 

"మతసుకణళ అళట నలల;  నది అళట ఏరసు.
నలల, ఏరసు కలసి 'నలేలరసు' అయిద్యాళది. 

విచారళ అళట చిళత;  ఫలళ అళట పళడ-

కలసి చిళతపళడ అయిద్యాళది. 

గోవ అళట ఆవ; పతిన్న అళట భారద్యా- ఆలసు.
ఆవ,ఆలసు కలసేత్త అయద్యావి ఆవాలసు-" 
రాయలవారసు  కడపబాబ్బు  నవాశ్వరసు.  మరి
ఇళతకీ  గాప్రామచసూరర్ణళ  ఎలా  చేసాత్తరసు?
అనాన్నరసు. 
ఏమ లేదసు-  గాప్రామళ అళట ఊరసు;  చసూరర్ణళ
అళట పళడి- వెరసి 'ఊరసుబళడి' అవతసుళది
పప్రిభసూ.  మన  సమలో  అళదరికీ  ఇషక్టమెకైన
పచర్చెడి కదా అది?" అనాన్నడ రామకమృషసుర్ణడ
కొళటగా. 

"నలేలరసు,  ఆవాలసు,  చిళతపళడ  కలప  చేసే
వూరసుపళడి  సళసకమృత  పళడితసుడినే
భయపెటిక్టళదే,  అళతగొపప్పి  పళడితసుడ
పలాయనళ  చితత్తగళచేటసుల  చేసిళది  ఇది
మామసూలసుది కాదసు" నవాశ్వరసు రాయలవారసు
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పదాలన్న వెతిక పటసుక్టకోళడి!

జళతసువలసు, పదరళగళ, జీవనళ, దొళగలసు, విరసుదద్ధిళ, జీవితళ, బసురద, కఠనళ, మనససు, బాధద్యాత, 

పప్రియతన్నళ, ఆససుపతిద, కమృతజజ్ఞాత, వళదనాలసు, వళకాయ, సేన్నహితసులసు, తాప్రాగసుబోతసు, రాయి, వససుత్తవలసు, 

శబద్దళ.పెకై పదాలసు ఈ కప్రిళది పటిక్టకలో దాగసునాన్నయి- నిలసువగా, అడడళగా, వాలసుగా, కప్రిళదినసుళడి పెకైక- ఎటసుపడితే 
అటసు! వాటిని వెతిక పటసుక్టకోళడి. వాటి చసుటసూక్ట                 గీయళడి!

తీ మ వ ససుత్త వ లసు ణ నసు ర నసు భా శ
క కమృ ఖ సేన్న న కత్తళ వ గ బద్దళ ఘ బద్దళ గద్యా

జజ్ఞా ప త సేన్న హి త ల తసు బో గసు తాప్రా ఫ
ప బ మ జజ్ఞా భ తసు వ ల తళ వి పప్రి శ

ద మ చ ఛ త మమృ లసు హి జ పప్రి ఘ రా

రళ న ణ ధద్యా య వ జళ తళ ర న ల యి
గళ ససు బా వ తసు వి రసు వి వి తన్నళ వి శ

ల ససు శ జళ లసు హ వ రసు జాజ్ఞా జీ న ససు

వ వ లసు క్ష ససుత్త నా లసు దద్ధిళ ససు వ ర ఆ

ద ర బ లసు గ దొళ ద ఆ కా నళ బమృ ససు

ర లీన్న జీ వి త య కా వళ ఠ వళ కదళ ప

బసు వి రసు తన్నళ య పప్రి మప్రా క వ యి ప తిద

   గసుళడాప్రాలసు 
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పదరళగళ-83
కూరసుప్పి: నారాయణ, కొతత్తపలల.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12 13

14

నిలసువ:

1. వెళకటశశ్వర సాశ్వమి ధరిళచే నామాలన్న ఇలా 
పలసుసాత్తరసు  (6)

2. 'అరమరిక'లే గళదర గోళమెకైతే ఎలాగ? (5)

3. అళతళపోయిన 'గణమసు' (2)

4. గజబజ అయినా సరే, ఐదోతరగతిక ఇనేన్నళల 
వయససుళడాల  (6)

7. చిటిక్ట పాపలన్న పెదద్దవాళసుళ్ళీ మసుదసుద్దగా ఇలా 
పలసుసాత్తరసు (5)

11. నానన్న చెలలలసు!  (3)

13. ఆదద్యాళ తాలసులేని 'కొరకొరా' (2)

* మ సమాధానాలన్న కేవలళ పోససుక్టకారసుడలో మాతదమే 
రాసి పళపళడి.

* మ పేరసు, తరగతి, బడి, చిరసునామా, ఫోనసు 
నెళబరసు తపప్పిక రాయళడి.

* సరకైన సమాధానళ రాసి పళపన పలలలోలళచి ఇదద్దరిని 
లాటర దాశ్వరా ఎళపక చేసి, కొతత్తపలల పసత్తకళతో 
పాటసు చెరక 50రసూలసు బహుమతిగా పళపతాళ!

అడడళ
1. సరిమళల కాదసు-తిరగససుకునాన్నవ! (5)

5. 'కరసుణ'లో గళదరగోళళ! (3)

6. 'శసుభళ' అని రాసేత్త ఒకాయన ఇలా చదివాడట! (2)

8. విలసులకు కటక్టతాడ. 'సత్తస్త్ర' అని కూడా అరస్థాళ   (2)

9. 'గాల దేవడ' 3,1 (2)

10. మమకారళలో మొదటి రళడ  (2)

11. నగరానిక పెదద్ద (3)

12. గజబజెకైన 'అనవరతమసు' (6)

14. మరసు చదసువతసునన్న పసత్తకళ! (4)

మా చిరసునామా: కొతత్తపలల పప్రిచసురణలసు, 1-127/A, MRO 

ఆఫీససు దగలర, చెనేన్నకొతత్తపలల, అనళతపరళ జలాల-515101



 NEFT TRANSFER  కోససం అకర్కెసంటల వివరలల:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902
(బజ్యేసంకు వార కొతస్త నయమాలననలసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హాజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారర్జులల"గా పప్రతిసార రన. 50 అదనసంగా 
చెలల్లోసంచవలసి వసలస్తనర్నెద..  అసందలవలల్లో బజ్యేసంకులో డబలబ్బ కటట్టకసండి-  నరలగా మీ అకర్కెసంటల నలసండే టత్రానలన్సుఫర్ 
చేయగలరన పాత్రారర్థన)

పప్రసలస్తతసం అసందలబటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కక్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సెట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సాట్టకులో ఉనర్నె
సెటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసట్టజి రన 50  అదనసం)

1 2011 set 9 22 180

2 2012 Set 11 27 220

3 2013 Set 7 22 175

4 2014 Set 10 500 250

5 2015 Set 7 1150 175

మరనర్నె వివరలకలై ససంపప్రతిసంచసండి:  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసల దగగ్గర, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో, 515101.  ఫోనల: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిలల : team@kottapalli.in 

కొతస్తపలల్లోన మీ మితలప్రలకు, మీరల చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలైబక్రరలకు బహూకరసంచసండి! 

రబోయే 12 ససంచికలకలై మలసందసలస్త చసందా:

వజ్యేకుస్తలకు: 300/- (పోసట్టజీ మరయల యసెన్సుమెర్మాస్ ఛారర్జులల కలప)

ససంసర్థలకు: 350/-

గమనక:  అచచయిన పుసస్తకాలల ఎపప్పటకపుప్పడు సాధారణ పోసలట్టలో పసంపబడతయి.

Transfer వివరలనల 
మాకు మెయిల్ దార్వర 
తెలయజయసండి:

team@ kottapalli.in



అససంతతృపప్తి 
అబబ్బ ఏసం ఎసండలల! ఏసం ఎసండలల!! కరర్చీఫ తో మలఖసం తలడుచలకసంటటూ వచర్చీరల పప్రమీల, సలబబ్బరావ. 

మా ఇసంటి మలసందలనన్న మసందార చెటటూట, వేప చెటటూట, జామ, సపోటా చెటటూట, పూల మొకక్కలటూ అనన్న సనన్నగా నవవ్వాయ-వళట
మలఖాల మీదికి చలటటి గాలిని విసిరాయ పప్రమగా. 

"మీ ఇలలట బగలసంది చలటగా" అనన్నడు సలబబ్బరావ, లోపలికి రాగేన. "చలటటూట్టూ చెటలటనన్నయ కదా" ననల మలరిసిపోయానల.
"ఎసి ఉసంటే బగలసండేది-ఏసి తెచలర్చీకోలేదా?" అసంది పప్రమీల న మలఖసం మాడకమలసంద. 

మా ఆవిడ సలనత నళలట తెచర్చీచర్చీసంది. సలబబ్బరావ, పప్రమీల ఆరిప్తిగా తాగారల. 
"ఇకక్కడ నళలట బన ఉనన్నయ," అనన్నడు సలబబ్బరావ. ననల ససంతోషసంగా నోరల తెరిచ, ఏదో చెపప్పాలని- 

"చలటగా లేవ ఫప్రజ్ లేదా?" అసంది పప్రమీల. ననల టకక్కన మా ఆవిడ నోరల మటూసానల. 
"వసలప్తినన్నరలగా, సెలవలోట మా ఉరికి?" అనన్నడు సలబబ్బరావ. 

"వసటూప్తినన్నసంరా, అతి కషట్టూసం మీద రిజరలవ్వా చేయగలలసం." 

"ఏరరైలోటనటూ లేవ, ఏ తరగతిలోనటూ లేవ. ఇదొకక్కటే, సటపర్ కటస లో, మా కోసమే ఉనన్నటలట, ఉసంది" చెపప్పా ససంతోషసంగా. 

"అయయ! ఎసిలో చేసి ఉసంటే బగలసండేది. ఎసండలల కదా!" అసంది పప్రమీల. 

"ఇసంతకీ మీవడి చదలవలెల ఉనన్నయ? ఆ సెయసంట్ x బగలసంటలసంది, ఆ బడేగా?" అనన్న మాట మారలసటూప్తి. 
"yy సటల కోససం టరైట్రై చేశసం గాన రాలేదలరా, ఇకక్కడే ఉసండాలి యీ ఏడాది కూడా" విచరసంగా చెపప్పాడు భారయకేసి చటూసటూప్తి.
"మీ తిరలపతి పప్రయాణసం బగా సాగసందా, ఇపప్పాడు అనన్న ఆనరైటనోట చేసలకొని వెళటచర్చీట" అడిగా, మాట మారిర్చీనటలటసంటలసందని.

"అయయ ఏసం చెపప్పాలి. ఒక వెరైపన ఎసండ, కరట ఎసంత ఏసి పెటిట్టూన దిగేసరికి చెమటలల, దారసంతా గతలకలల, ఆ రటూమలలల 
కొతప్తివట, అయన ఎల తగలడాడ్డాయ, ఇసంక దరర్శనమా-ననల చెపూప్తిన ఉనన్న యీయనకి- 'సెప్పాషల్ టికక్కటలట్టూ తీసలకోసండి' 

అని. ఈయన గొపప్పాగా పోయ ఇసంకేదో వచీ తీసలక్కనన్నరల" చెపప్పాసిసంది పప్రమీల. సలబబ్బరావ దీనసంగా మొహసం పెటాట్టూడు. 

ననల వళట కొడుక- ఏడో తరగతి పలటడు- వడికేసి చటూసి ఎసంకరేజ్ చేసలప్తినన్నటలట నవవ్వా. వడు నవవ్వాలేదల. సరియస గా తన 
బయగలలోసంచ  ఓ దలబబ్బ "ఐఐటీ కమిసట్టూట్రై" పసప్తికసం  బయటికి తీసి, అసందలలోని మటూలకల లిసలట్టూనల బటీట్టూ పటట్టూటసం మొదలల 
పెటాట్టూడు.  ననల గటిట్టూగా నవవ్వా. అసందరటూ నకేసి విసంతగా చటూసారల.
“ఈ పసప్తికల ఎసంత లవ ఉనన్నయ చటూసావ? వీటిని మోస మోస వీళళ్ళ నడుమలలల వసంగపోతలనన్నయ పపసం. వీటిని 
సనన్నగా చేసప్తినసం, మీలసంటివళలళ్ళ, ఊరికే కూరర్చీని నవవ్వాకసండా?” అనన్నది పప్రమీల.  

"కొనిన్న జీవితాలోటకి ససంతతృపప్తి రమమ్మనన్న రాద, ఎసందలకని? వళట పలటలక ఎసంత కషట్టూసం?!" ఆలోచనలో పడిపోయానల ననల. 
"ఇదిగ, మళట టాయసంకలో నళలట అయపోతే కషట్టూసం, పోయ మోటారల వెయయ. తరావ్వాత తీరిగాల విచరిదలద్దువ" ననలన్న కదిపసంది 
మా ఆవిడ నవవ్వాతటూ. 
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